Usnesení
z 86. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 20. června 2018
Usnesení č. 192/18
k ubytovně Blatná – další postup ve věcech smluvních (TS).
RM po projednání
bere na vědomí
další postup ve věci správy Ubytovny Blatná (budova č. p. 30 – stavba ubytovacího zařízení na st.
par. č. 2643 a na st. par. č. 49/3 v k.ú. a obci Blatná) ve věci přípravy dodatku k příkazní smlouvě
uzavřené dne 29. 11. 2016 se společností Technické služby města Blatné, s.r.o., se sídlem tř. T. G.
Masaryka 322, 388 01 Blatná, IČO 63250748 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 193/18
k nabídce spolupráce při péči o nevyužívaný obecní majetek.
RM po projednání
a) nesouhlasí
s doplněním dokladové části, zejména o specifikace odborných postupů obnovy objektu a
konkretizaci rozsahu péče o zeleň, které spolek zamýšlí činit, o harmonogram prací, návrh
ručitelských závazků a o návrh smlouvy o užívání ohledně spolupráce ve věci péče o nevyužívaný
obecní majetek - pozemek st.p.č. 447, jehož součástí je objekt č.p. 394, pozemek p.č. 969/2 a část
pozemku p.č. 971/5 v k.ú. a obci Blatná na základě nabídky spolku navíc z.s. ze dne 7. 5. 2018 dle
předloženého návrhu;
b) nesouhlasí
s dlouhodobým zapůjčením lokality spolku navíc z.s.
Usnesení č. 194/18
k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Rek. STL Blatná J. P. Koubka, nám. J. A.
Komenského“.
RM po projednání
a) schvaluje
zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – STL plynovodu, na částech
pozemků p.č. 1984/13 a p.č. 2132 v katastrálním území obci Blatná podle geometrického plánu č.
2835-170179/2016 ze dne 14. 5. 2018 za účelem jejího provozování s oprávněním zřídit, provozovat,
opravovat a udržovat distribuční soustavu, jakož právo strany oprávněné zřídit, mít a udržovat na
pozemcích potřebné obslužné zařízení, 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. ZP-014330047452/001 mezi městem Blatná a
společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 195/18
k uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí – pozemky v k.ú. Blatná“.
RM po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí č. 63/CST/2018 mezi ČR - Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových a městem Blatná na výpůjčku pozemků p.č. 53/6, p.č. 53/7, p.č. 53/8,
p.č. 53/11, p.č. 853/10, p.č. 853/11 a p.č. 853/12 v katastrálním území a obci Blatná dle předloženého
návrhu.
Usnesení č. 196/18
k záměru pronájmu prostor v objektu čp. 1060 v Blatné.
RM po projednání
schvaluje
záměr pronájmu budoucích nebytových prostor umístěných v části objektu čp. 1060 o výměře 85,82
m2, který je součástí pozemku st.p.č. 1561/2 v katastrálním území a obci Blatná za účelem
poskytování služeb v péči o děti v předškolním věku dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 197/18

k pronájmu pozemků v katastrálním území Milčice u Čekanic.
RM po projednání
a) schvaluje
pronájem pozemku p.č. 108/5 v katastrálním území Milčice u Čekanic, obec Blatná panu P. H., Ve
Slatinách 1, 106 00 Praha na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 250,Kč/1 rok nájmu dle předloženého návrhu;
b) schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Blatná a panem P. H.;
c) schvaluje
pronájem pozemků p.č. 108/6 a p.č. 108/7 v katastrálním území Milčice u Čekanic, obec Blatná
manželům J. a M. B., U Čertova kamene 1064, 388 01 Blatná za nájemné ve výši 500,- Kč/1 rok
nájmu dle předloženého návrhu;
d) schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Blatná a manželi J. B. a M. B.
Usnesení č. 198/18
k pronájmu prostor v objektu čp. 171 v Blatné.
RM po projednání
a) schvaluje
pronájem prostor sloužících k podnikání (nebytových prostor) 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 Oblastní charitě Strakonice, IČO 69093083, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice na dobu
určitou v délce trvání 5 let s platností od 1. 7. 2018 s 1 roční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši
550,- Kč/m2/rok (tzn. 16.500,- Kč/rok, tj. 1.375,- Kč/měsíc) dle předloženého návrhu;
b) schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání (nebytových prostor) umístěných v části
objektu čp. 171 v Blatné mezi městem Blatná a Oblastní charitou Strakonice.
Usnesení č. 199/18
k žádosti o souhlas s uzavřením SOD.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením SOD na akci Oprava kamenné obvodové zdi na hřbitově mezi městem Blatná a firmou
Petr Rakovan, Malý vrch 768, 38801 Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 200/18
k žádosti o souhlas s uzavřením SOD.
RM po projednání
a) souhlasí
s uzavřením SOD na akci Návesní kaple v osadě Řečice mezi městem Blatná a firmou Milan Hrubý,
Čekanice 71, 38801 Blatná dle předloženého návrhu;
b) souhlasí
s uzavřením SOD na akci Návesní kaple v osadě Řečice mezi městem Blatná a firmou Jiří Vylita,
Skaličany 66, 388 01 Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 201/18
k žádosti o souhlas s uzavřením SOD.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením SOD na akci Oprava trhlin tryskovou metodou JetPatcher a modifikovanou asfaltovou
zálivkou za horka mezi městem Blatná a firmou Znakon a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice dle
předloženého návrhu.
Usnesení č. 202/18
k žádosti o souhlas s uzavřením SOD.
RM po projednání
souhlasí

s uzavřením SOD na akci Oprava komunikací teplou obalovanou směsí mezi městem Blatná a firmou
Znakon a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 203/18
k žádosti o souhlas s uzavřením SOD.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením SOD na akci Aktivní život v Blatné - herní prvky mezi městem Blatná a firmou LUNA
PROGRESS s.r.o., Zdenice 40, 384 01 Nebahovy dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 204/18
k žádosti o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1597/2018, reg. č. 405-01-014.
RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1597/2018, reg. č. 405-01-014 dle předloženého
návrhu.
Usnesení č. 205/18
k žádosti o schválení realizace projektu „Blatná – Víceúčelové sportovní hřiště Nad Lomnicí“ a
finanční spoluúčasti.
RM po projednání
schvaluje
1) realizaci projektu „Blatná – Víceúčelové sportovní hřiště Nad Lomnicí“ v rámci „Programu
prevence kriminality na místní úrovni 2018“ Ministerstva vnitra ČR;
2) minimální 10 % finanční spoluúčast na projektu „Blatná – Víceúčelové sportovní hřiště Nad
Lomnicí “ v rámci „Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018“ Ministerstva vnitra ČR
dle výsledků VŘ.
Usnesení č. 206/18
k žádosti o vstup do pozemku.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemku p.č. 1989/1 k.ú. Blatná ve vlastnictví města Blatná v souvislosti s realizací
akce: „Oprava rigolů včetně napojení do kanalizace na pozemcích 2228 a 1998/1 v k.ú. Blatná“;
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. 207/18
k žádosti o vstup do pozemku.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemku p.č. 1984/17, k.ú. Blatná ve vlastnictví města Blatná, za účelem provedení
odbočné
spojky
na
optickém
kabelu,
v
souvislosti
s realizací
akce
„TM_BTA_Strakonice_STBLT_34232“;
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. 208/18
k žádosti o vstup do pozemku.
RM po projednání

a) souhlasí
se vstupem do pozemku p.č. 846/9 pro pana M. V., Nad Lomnicí 1107 a paní K. V., Hálova 1219,
388 01 Blatná, za účelem uložení inženýrských sítí – kanalizační, vodovodní a plynové potrubí, pro
RD na pozemku p.č. 846/119, k.ú. Blatná;
b) souhlasí
s uložením kanalizačního, vodovodního a plynového potrubí do pozemku p.č. 846/9, pro RD na
pozemku 846/119, k.ú. Blatná;
c) souhlasí
s napojením a vypouštěním odpadních vod z RD na pozemku p.č. 846/119 do kanalizace uložené p.č.
846/9, k.ú. Blatná;
d) souhlasí
s napojením na veřejný vodovod a plynovod uložený v pozemku p.č. 846/9 pro RD na pozemku p.č.
846/119, k.ú. Blatná;
e) souhlasí
se zvláštním užíváním, případně uzavírkou komunikace v době provádění prací.
Usnesení č. 209/18
k žádosti o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou komunikací.
RM po projednání
a) souhlasí
se zvláštním užíváním a uzavírkou komunikací po dobu konání Blatenské pouti od 17.08.2018 (17,00
hod.) do 19.08.2018 (20,00 hod.), ve shodném rozsahu jako v roce 2017;
b) schvaluje
smlouvu o zvláštním užívání nemovitosti (silnice II/173) při konání pouti, mezi Správou a údržbou
silnic Jihočeského kraje a Městem Blatná, dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 210/18
ke schválení členů komise.
RM po projednání
schvaluje
seznam členů výběrové komise pro výběr firmy na zakoupení cisternové automobilové stříkačky pro
jednotku sboru dobrovolných hasičů města Blatná.
Usnesení č. 211/18
k vydání Nařízení města Blatná č. 2/2018, kterým se mění a doplňuje Nařízení města Blatná
č. 2/2016, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků.
RM po projednání
vydává
Nařízení města Blatná č. 2/2018, kterým se mění a doplňuje Nařízení města Blatná č. 2/2016, kterým
se vydává tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Usnesení č. 212/18
k vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele/ky Mateřské školy Blatná, Vrchlického.
RM po projednání
rozhodla
vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Blatná, Vrchlického
dle předloženého návrhu a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a
vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.
Usnesení č. 213/18
k předloženým žádostem o povolení výjimky z počtu dětí na jednu třídu v Mateřské škole Blatná,
Šilhova, se sídlem Šilhova 822, 388 01 Blatná a v Mateřské škole Blatná, Vrchlického, se sídlem
Vrchlického 726, 388 01 Blatná.
RM po projednání
povoluje

výjimku z počtu dětí na jednu třídu v Mateřské škole Blatná, Šilhova, se sídlem Šilhova 822, 388 01
Blatná a výjimku z počtu dětí na jednu třídu v Mateřské škole Blatná, Vrchlického, se sídlem
Vrchlického 726, 388 01 Blatná dle předložených žádostí.
Usnesení č. 214/18
k poskytnutí peněžitého daru Tělocvičné jednotě Sokol Blatná.
RM po projednání
schvaluje
poskytnutí peněžitého daru Tělocvičné jednotě Sokol Blatná ve výši 20.000 Kč a uzavření darovací
smlouvy dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 215/18
k žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení Odpisového plánu na rok 2018 – změna č. 2.
RM po projednání
schvaluje
Odpisový plán na rok 2018 – změna č. 2.
Usnesení č. 216/18
k žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení přijetí darů.
RM po projednání
schvaluje
přijetí darů dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 217/18
k nabídce majetku Domova pro seniory Blatná.
RM po projednání
nepřijímá
nabízený majetek a schvaluje jeho vyřazení a likvidaci.
Usnesení č. 218/18
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 6 měsíců
(01.07.2018-31.12.2018)
Usnesení č. 219/18
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. 220/18
k odsouhlasení uchazečů v Seznamu žádostí o přidělení bytu v majetku města Blatná.
RM po projednání
souhlasí
se Seznamem žádostí o přidělení bytu v majetku města Blatná dle bodového hodnocení k 01.07.2018.

