Usnesení
z mimořádné 87. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 9. července 2018
Usnesení č. 221/18
ke smlouvě o nájmu dopravního prostředku a marketingové spolupráci.
RM po projednání
a) schvaluje
pronájem dopravního prostředku (elektroskútru) E.ON e-max na dobu určitou do 2. 10. 2018 dle
předloženého návrhu;
b) schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu dopravního prostředku a marketingové spolupráci mezi společností E.ON
Česká republika s.r.o. a městem Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 222/18
ke smlouvě o instalaci a užívání technických zařízení ve stavbě.
RM po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o instalaci a užívání technických zařízení ve stavbě bez čp/če, která je součástí
pozemku st.p.č. 7 v k.ú. a obci Blatná mezi Římskokatolickou farností Blatná, IČO 65017293 a
městem Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 223/18
k přeložce STL plynovodu – Blatná, ul. Vorlíčkova.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemku p.č. 238/2 v k.ú. a obci Blatná za účelem umístění přeložky STL plynovodu
v rámci akce „Přeložka STL plynovodu Blatná – Vorlíčkova;
b) souhlasí
se stavbou STL plynovodu v rámci akce „Přeložka STL plynovodu Blatná – Vorlíčkova;
c) schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1050000870/001 mezi
společností E.ON Distribuce a.s. a městem Blatná dle předloženého návrhu;
d) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zajištění záručních podmínek na úpravu komunikace;
e) souhlasí
s vydáním zvláštního užívání, příp. uzavírky komunikace podle zvláštního 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. 224/18
k žádosti o vstup do pozemků.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemků p.č. 1944/1 a p.č. 1984/24, k.ú. Blatná ve vlastnictví města Blatná, za účelem
uložení inženýrských sítí – kanalizační přípojky pro paní J. G., Na Příkopech 320, 388 01 Blatná a
pana S. F. G., Betlémská 267/9, Staré Město, 110 00 Praha 1;
b) souhlasí
s uložením kanalizačního potrubí do pozemků p.č. 1944/1 a p.č. 1984/24, k.ú. Blatná;
c) souhlasí
s napojením a vypouštěním odpadních vod do kanalizace uložené v pozemcích p.č. 1944/1 a p.č
1984/24, k.ú. 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. 225/18
k žádosti o uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku z prostředků Česko-německého fondu
budoucnost.
RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku z prostředků Česko-německého fondu budoucnost dle
předloženého návrhu.
Usnesení č. 226/18
k nabídce firmy Kompakt spol. s r.o.
RM po projednání
nesouhlasí
s využitím nabídky firmy Kompakt spol. s r.o. týkající se umístění reklamy města Blatná na
sociálním automobilu.
Usnesení č. 227/18
ke kácení dřevin na pozemku města Blatná v k.ú. Blatná.
RM po projednání
a) souhlasí
s pokácením celkem 1 ks dřevin (dle přílohy v k bodu A. v k. ú. Blatná, obec Blatná na pozemku
Města Blatná);
b) souhlasí
s kácením 1 ks tisu červeného (Taxus bacata) (dle přílohy k bodu B v k. ú. Blatná, obec Blatná
na pozemku Města Blatná);
c) souhlasí
s kácením celkem 1 ks jalovce (Juniperus sp.) (dle přílohy k bodu B. v k. ú. Blatná, obec Blatná
na pozemku Města Blatná).

