Zápis
z 85. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 30. května 2018
Paní starostka zahájila schůzi Rady města Blatná v 7:27 hodin.
Přítomni: paní starostka, pan místostarosta, Ing. Flandera, p. Srb, Bc. Scheinherr
Paní starostka navrhla ověřovatele zápisu: Bc. Scheinherr, p. místostarosta
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. Uvádí, že program dnešní schůze není nikterak doplňován.
Dotazuje se, zdali má někdo z radních nějaké připomínky k 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 se dotazuje, zdali mají radní k přehledu plnění minulých usnesení nějaké dotazy či
připomínky. Žádný radní nemá k tomuto bodu připomínky. Pan místostarosta podotýká, že je
v realizaci několik usnesení, která se týkají uzavření smluv o zřízení věcného břemene na umístění
kabelů nízkého napětí, kdy do té doby, než se akce začne realizovat, smlouva od druhé strany nepřijde
podepsána.
Bod č. 3 - Schválení SOD na akci „Obnova VDZ 2018 - město Blatná“
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 173/18
Bod č. 4 - Záměr pronájmu prostor v objektu čp. 171 v Blatné
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 174/18
Bod č. 5 - Žádosti o vstup do pozemků ve vlastnictví města Blatná
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 175/18
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 176/18
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 177/18
Bod č. 6 - Žádost o stanoviska k povolení připojení (sjezdů), ul. Za Malým vrchem
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 178/18
Bod č. 7 - Žádost o stanovisko k povolení připojení (sjezdu), ul. Za Malým vrchem (II. etapa)
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 179/18
Bod č. 8 - Žádost o stanovisko k povolení připojení (sjezdu), ul. Řečická
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 180/18
Bod č. 9 - Projednání žádosti o výjimku v omezení parkování na třídě T. G. Masaryka
Paní starostka uvádí, že s žadatelem osobně kvůli předmětné záležitosti hovořila. Konstatuje, že
žadatel argumentoval tím, že si vybudování parkovacích míst zaplatil, kdy se mu tedy snažila vysvětlit,
že pokud by město neudělalo vstřícný krok, takže by svou provozovnu nikdy nezkolaudoval, přičemž
za finanční prostředky, které žadatel uhradil městu za jedno parkovací místo, by parkovací místo ani
nepořídil. Informuje, že se žadateli snažila také vysvětlit, že se nyní tř. T. G. Masaryka bude
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upravovat, že v dané ulici vzniknou a to i před jeho provozovnou parkovací místa, takže si zákazníci
budou moci ještě komfortněji zastavit před penzionem a vyložit si věci z vozidla. Podotýká, že na
daných místech bude také platit od 8:00 do 17:00 hodin parkování s parkovacím kotoučem a to tedy
s časem omezením na maximálně 2 hodiny. Dodává, že však žadatel trvá na svém požadavku, protože
jeho hosté chtějí mít v některých případech pokoje s výhledem na zaparkované vozidlo, protože v něm
mají drahé zařízení, o které se bojí, že přijdou. Paní starostka informuje, že dále žadateli sdělila, že
pokud by se mu v jeho požadavku vyhovělo, takže by následně přišli další provozovatelé jiných
ubytovacích zařízeních v jiných lokalitách ve městě či obchodníci s obdobným požadavkem. Doplňuje,
že navíc v nedávné době byla vybudována nová parkovací místa u stadionu, kde lidé mohou parkovat
svá vozidla bezplatně. Konstatuje, že ona tedy není pro udělení výjimky. Ing. Flandera se domnívá, že
časové omezení na tř. T. G. Masaryka je ve prospěch penzionu, protože zákazník může přijet v 15:00
hodin a může na daném místě parkovat do rána do osmi hodin, přičemž pokud si ráno nastaví hodiny,
tak na daném místě může parkovat až do 10:00 hodin. Konstatuje, že jen málo penzionů, které jsou ve
městě, v republice má parkování přímo u penzionu, většinou se může zastavit před penzionem kvůli
vyložení zavazadel s tím, že recepční následně doporučí, kam je možné si vozidlo dojet zaparkovat.
Podotýká, že to je tedy standardní záležitost, a proto nevidí důvod, proč by se měla výjimka udělovat.
Doplňuje, že by si nikdo neměl nechávat drahé věci ve vozidle, na což neustále policie upozorňuje
cedulemi, že auto není trezor. Dodává, že s udělením výjimky také nesouhlasí. Pan Srb a pan
místostarosta jsou také pro neschválení výjimky. Paní starostka tedy nechává hlasovat o usnesení:
„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”.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 181/18
Bod č. 10 - Věcný dar základní škole
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 182/18
Bod č. 11 - Mezinárodní zážitkový tábor Blatná – Vacha 2018
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 183/18
Bod č. 12 - Žádost o schválení daru pro ZŠ T. G. Masaryka Blatná
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 184/18
Bod č. 13 - Žádost Domova pro seniory Blatná o schválení přijetí darů
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 185/18
Bod č. 14 - Žádost Domova pro seniory Blatná o schválení čerpání investičního fondu
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 186/18
Bod č. 15 - Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Blatná na rok 2018
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 187/18
Bod č. 16 - Přidělení bytu IV. kategorie
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 188/18
Bod č. 17 - Přidělení bytu v majetku města
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 189/18
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Bod č. 18 - Návrh mimořádných odměn za I. pololetí 2018 pro ředitele PO CKVB a ředitelku PO
DS
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 190/18
Bod č. 19 - Jmenování tajemnice Městského úřadu Blatná
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 191/18
Paní starostka podává informaci, že město Blatná bylo osloveno Jihočeskou televizí s nabídkou na
prezentaci města v pořadu Okénko z měst a obcí, která se stane součástí zápisu jako informace a).
Uvádí, že se zástupkyní Jihočeské televize osobně za přítomnosti ředitele Centra kultury a vzdělávání
Blatná hovořila. Konstatuje, že pan Mgr. Edvard Oberfalcer o předmětnou prezentaci neprojevil zájem
a ani ona s využitím nabídky nesouhlasí.
Paní starostka uvádí, že město uzavřelo smlouvu se Svazkem obcí Blatenska o zajištění činnosti
pověřence pro ochranu osobních údajů a nahlásilo Úřadu pro ochranu osobních údajů konkrétní jméno
pověřence. Informuje, že analýzu má město, tak jak ukládá předpis, zpracovanou. Podotýká, že
s pověřencem proběhla tento týden schůzka, na které byl domluven postup, že nejprve se pověřenec
zkontaktuje s ředitelkami škol a školek, pak přijde na řadu Domov pro seniory a Centrum kultury a
vzdělávání Blatná a nakonec tedy přijde na řadu město. Konstatuje, že pověřenec projde analýzu, udělá
doporučení a analýzu upraví tak, aby byla srozumitelnější a praktičtější. Dodává, že kontaktním
pracovníkem, přes kterého půjdou všechny dotazy na pověřence a i žádosti osob, kdyby tedy chtěl
někdo vědět, jak se nakládá s jeho daty, bude paní Ing. Valachová.
Paní starostka informuje, že vedoucí odboru výstavby a územního plánování opětovně obdržel
požadavek od občana, aby město označilo chodník před domem č.p. 207 v Blatné varovnou cedulkou,
která bude upozorňovat chodce na hrozící nebezpečí pádu tašek ze střechy. Uvádí, že na předmětném
objektu byly provedeny v nezbytném rozsahu práce vedoucí k jeho zabezpečení, přičemž nyní by mělo
být vypracováno autorizovaným inženýrem vyjádření, zda byly provedené práce z hlediska
bezpečnosti dostačující. Doplňuje, že Bc. Koubek žádá Ing. Flanderu, zdali by tedy vyjádření
zpracoval, a dále žádá radní o stanovisko, zdali se mají umístit na chodník tyče s cedulkami, na kterých
bude upozornění na stav střechy. Konstatuje, že občan na sdělení Bc. Koubka, že střecha byla
zajištěná, uvedl, že si vše nafotil, že nic zajištěného nebylo a že na střeše nic není. Dodává, že zajištění
však bylo provedeno a to Technickými službami města Blatné s.r.o. Ing. Flandera konstatuje, že
skutečně byly v nezbytném rozsahu práce provedeny, kdy se tedy sundaly tašky, které byly uvolněné,
takže by nyní nemělo žádné nebezpečí pádu tašky ze střechy hrozit, nicméně samozřejmě v případě
nějakého silného větru se může stát, že se taška uvolní, avšak to se může stát u kteréhokoliv jiného
objektu také. Doplňuje, že akutně tedy nic nehrozí. Paní starostka uvádí, že nesouhlasí s tím, aby
předmětné místo bylo varovnou cedulkou označeno. Ing. Flandera je stejného názoru jako paní
starostka s tím, že umístění cedulky nic neřeší, jelikož nikdo se tím, že se tam umístí cedule, nevyviní
z odpovědnosti za to, že někomu něco spadne na hlavu, na auto či do kočárku. Pan místostarosta se
dotazuje, zdali odpovědnou osobou je následně tedy vlastník objektu, na což Ing. Flandera reaguje, že
samozřejmě ano. Paní starostka opakuje, že s umístěním cedulky nesouhlasí, přičemž s jejím
umístěním nesouhlasí ani Ing. Flandera.
V 8:04 hodin přišel vedoucí strážník Městské policie Blatná pan Roman Urbánek.
Pan Urbánek podává zprávu o činnosti Městské policie Blatná, která se stane součástí zápisu jako
informace b).
Paní starostka informuje, že se začínají díky turistům trochu hromadit problémy o víkendech v ulici Na
Příkopech, a proto žádá pana Urbánka, aby strážníci Městské policie Blatná prováděli své pochůzky až
k zámku. Podotýká, že se v ulici Na Příkopech bude dávat dopravní značení, které bude omezovat
zastavení vozidel v části ulice, to se však nebude týkat svatebčanů. Doplňuje, že návrh dopravně
inženýrského opatření se stane součástí zápisu jako informace c). Pan místostarosta uvádí, že se vedení
města bude přimlouvat za to, aby se umístila na předmětné místo ještě dopravní značka, že svatebčané
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budou moci parkovat i na chodníku. Pan Urbánek konstatuje, že pokud částečné stání na chodníku
bude upraveno dopravním značením, tak v tom není vůbec žádný problém. Paní starostka konstatuje,
že tedy levá strana bude vyhrazena přechodnými značkami jen pro svatebčany, přičemž pracovnice
zámku budou svatebčany na vyhrazené místo upozorňovat. Uvádí, že přechodné značky na daném
místě budou nastálo, kdy tím pádem se tato strana stane, když nebudou svatby, volnější pro turisty.
V 8:18 hodin odešel vedoucí strážník Městské policie Blatná pan Roman Urbánek a přišel vedoucí
Obvodního oddělení Policie ČR v Blatné npor. Mgr. Bc. Vladimír Čelakovský.
Npor. Mgr. Bc. Čelakovský podává zprávu o přestupcích a trestných činech spáchaných na území
města Blatná, o bezpečnostní situaci ve městě a o personálním stavu místního Obvodního oddělení
Policie ČR. Dále chválí spolupráci s pracovníky Městského úřadu Blatná a to z odboru dopravy a
odboru správního a živnostenského, která funguje opravdu perfektně.
V 8:35 hodin odešel vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR v Blatné npor. Mgr. Bc. Vladimír
Čelakovský.
Paní starostka podává informaci, že majitelé zámku by chtěli vybudovat do budoucna záchytné
parkoviště u starého lihovaru, kdy tedy proběhlo za účasti majitelů zámku, zástupce z firmy, který by
měl montovat na parkoviště parkovací automaty, vedoucího odboru výstavby a územního plánování a
vedoucího odboru dopravy jednání, na kterém bylo vlastníkům zámku sděleno, že vybudování
parkoviště není v tuto chvíli kvůli územnímu plánu možné, protože plocha, kterou si majitelé vybrali,
je zahrnutá do Natury 2000. Uvádí, že vyvolala jednání s krajem, jestli vůbec bude možné plochu u
starého pivovaru z Natury 2000 vyjmout, přičemž následně by si tedy podali majitelé pozemku žádost
o změnu územního plánu. Domnívá se, že na předmětném místě by určitě bylo parkoviště vhodné.
Konstatuje, že majitelé pozemku by chtěli následně na parkovišti vybírat finanční prostředky, na což
však samozřejmě bude navazovat další opatření, protože ti lidé, kteří nebudou chtít platit, se přesunou
tam, kde se vybírat nebude. Dodává, že následně tedy radní asi budou projednávat, jestli nezpoplatnit
parkování v ulici Na Příkopech či zda třeba nechat předmětnou ulici jen pro parkování svatebčanů.
Paní starostka informuje, že majitelé zámku přišli s tím, pokud by tedy parkoviště vybudovali, jestli by
byla vůle ze strany města, aby se až k Besedě zakázalo vyjma svateb parkování. Podotýká, že musí
říci, že jí osobně by se také líbilo, kdyby v ulici Na Příkopech vozidla nestála, protože lidé předmětnou
ulici berou jako vycházkovou zónu, takže někteří chodí s kočárky či se psy po silnici a následně se
diví, že tam projíždí vozidlo. Ing. Flandera se domnívá, že daná záležitost by šla vyřešit velmi
jednoduše a to umístěním dopravní značky „obytná zóna“. Vysvětluje, že v obytné zóně se smí
parkovat jen na vyhrazených místech, kdy by se tedy udělala vyhrazená místa před firmou Blatenská
ryba spol. s r.o., avšak jinde by se parkovat nesmělo. Uvádí, že řidiči musí počítat s tím, že v obytné
zóně chodí lidé i po silnici. Konstatuje, že by se tedy stanovilo vyhrazené místo u společnosti a
umístila by se na předmětné místo dodatková tabulka, že parkování je od Besedy k mostu povoleno jen
pro svatby. Paní starostka informuje, že dle sdělení Ing. Valáška je v ulici V Podzámčí u ordinace
lékaře dopravní značka „obytná zóna“ umístěna. Ing. Flandera uvádí, že tím pádem by se obytná zóna
tedy napojila za roh směrem k zámku. Paní starostka konstatuje, že v současné době je situace
s parkováním v ulici Na Příkopech opravdu otřesná.
Paní starostka předává radním vytištěné fotografie, které se stanou součástí zápisu jako informace d) a
které jsou ze setkání partnerských měst v Sargé-lès-Le Mans, kde se setkali lidé ze Sargé, Vachy a
Blatné. Uvádí, že do Sargé jely děti ze Základní školy T. G. Masaryka Blatná a dále tam byly
soukromě další osoby, které tam tedy vystupovaly za Blatnou a předaly tamním paní starostky zdravici
s omluvou. Konstatuje, že jedna z účastnic tohoto zájezdu jí sdělila, že se všichni pousmívají nad tím,
že si nenašla za tři roky čas, aby na společné setkání partnerských měst přijela. Podotýká, že tento rok
je 25. výročí od podpisu smlouvy s Vachou, kdy účastnice zájezdu jí sdělila, že by si to představovala
tak, že by se tento rok v Blatné uspořádalo velké setkání měst s tím, že by se v rozpočtu snad našly
finanční prostředky, aby se lidé z partnerských měst mohli pohostit a mohl se jim udělat program.
Doplňuje, že jí účastnice sdělila, že pokud město nebude spolupracovat, tak je také varianta, aby se
smlouva vypověděla. Paní starostka informuje, že včerejšího dne byla na Základní škole T. G.
Masaryka Blatná, kde mluvila s dětmi, které v Sargé se dvěma paní učitelkami byly, kdy tedy děti
z pátých a šestých tříd si už předtím asi rok dopisovaly s dětmi z tamní základní školy, vyměňovaly si
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fotky a obrázky. Podotýká, že děti bydlely po dvou v rodinách, které se o ně staraly, přičemž děti,
kterým se v Sargé velmi líbilo, se byly podívat v tamní škole a byl pro ně vymyšlený program, kdy si
například opékaly vuřty či chodily na hřiště. Konstatuje, že na místě bylo domluveno, že by příští rok
chtěli žáci pozvat tamní děti do Blatné, což však naráží na bezpečnostní opatření, protože ve Francii
nemohou děti vycestovat za hranice bez rodičů, takže pokud by sem děti jely, tak by s nimi musel jet
rodič. Uvádí, že na ní byl vznesen dotaz, jestli by jim, pokud by se tedy tato návštěva uskutečnila,
město pomohlo s dopravou z letiště a třeba se vstupy na zámek či někam jinam, načež odpověděla, že
to je dle jejího názoru ten nejmenší problém. Podotýká, že jí paní učitelky, které s dětmi v Sargé byly,
sdělily, že by rády podporovaly, že se děti z místní a tamní školy budou stýkat, to že se jim líbí, avšak
že oficiality nebudou vyhledávat. Ing. Flandera konstatuje, že to je to, co on tvrdí od začátku, že takto
by to mělo fungovat. Paní starostka uvádí, že je stejného názoru, kdy se jí líbí systém, který se zavedl,
tedy že si škola požádá město o finanční prostředky na projekt, který si sama organizuje. Konstatuje,
že se jí také líbí to, že se jedná o iniciativu dětí a není to tedy tak, že někdo něco někomu nařizuje.
Podotýká, že v rozpočtu města nejsou finanční prostředky na to, aby se letos dělal mezinárodní raut,
přičemž na tuto záležitost nechce čerpat ani prostředky z rezervy, protože toho není příznivec.
Informuje, že dotyčné účastnici zájezdu, která za ní přišla, sdělila, že nevidí důvod, proč smlouvy
vypovídat, když bude fungovat to, že si děti budou vyměňovat nějaké e-maily nebo že bude škola
v něčem zapojená, avšak pokud mají z Vachy pocit, že se vztahy málo tuží, tak se může smlouva
vypovědět. Pan Srb uvádí, že rozumí tomu, že místní děti se druží s dětmi z Važce či ze Sargé, avšak
zajímalo by jej, když jedou do nějakého partnerského města dospělí, co z toho město má, a jestli do
partnerských měst mohou jezdit třeba zástupci místních firem. Ing. Flandera odpovídá, že nikoliv, a
vysvětluje, že po revoluci to tak bylo, kdy se tedy chtěl každý podívat za hranice, navázat nějaké
vztahy, avšak v dnešní době o takovéto organizované zájezdy mladí nestojí, protože ti se mohou
podívat, kam sami chtějí. Uvádí, že on, pokud se týká partnerských vztahů, podporuje jen záležitosti,
které se týkají dětí a škol. Paní starostka připomíná, že když se zavedl systém týkající se individuálních
dotací, tak se řeklo, že město bude podporovat projekty zaměřené pro mládež. Navrhuje tedy, že by
napsala do všech partnerských měst, že názor vedení města je takový, že se budou podporovat projekty
zaměřené na mládež a že touto cestou chce město rozvíjet partnerské vztahy dál. Ing. Flandera se
sepsáním dopisu ve znění, které sdělila paní starostka, naprosto souhlasí.
Ing. Flandera upozorňuje na to, že je opětovně poškozen drátěný plot u povodňového valu. Paní
starostka uvádí, že pan Urbánek o této záležitosti ví, kdy tedy strážníci v předmětném místě budou
častěji dělat své pochůzky. Pan místostarosta konstatuje, že Technické služby města Blatné s.r.o. plot
opětovně opraví s tím, že se tam tedy umístí ostnatý drát a dále se tam umístí kamera.
Paní starostka se dotazuje, zdali má ještě někdo z radních nějaký dotaz či připomínku, není tomu tak.
Paní starostka v 9:01 hodin ukončila schůzi Rady města Blatná.
Zapsala: Gabriela Mlíčková
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