Zápis
z mimořádné 87. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 9. července 2018
Paní starostka zahájila schůzi Rady města Blatná v 7:30 hodin.
Přítomni: paní starostka, pan místostarosta, Ing. Flandera, Bc. Scheinherr
Omluven: p. Srb
Paní starostka navrhla ověřovatele zápisu: p. místostarosta, Ing. Flandera
Hlasování: 4 – 0 – 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: 4 – 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.
Bod č. 3 - Smlouva o nájmu dopravního prostředku a marketingové spolupráci
Paní starostka konstatuje, že se jedná o opětovné zapůjčení elektroskútru pro Městskou policii
Blatná a to od podepsání smlouvy, které bude učiněno dnes 9. 7. 2018, do 2. 10. 2018.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 221/18
Bod č. 4 - Smlouva o instalaci a užívání technických zařízení ve stavbě
Bez připomínek.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 222/18
Bod č. 5 - Přeložka STL plynovodu – Blatná, ul. Vorlíčkova
Bez připomínek.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 223/18
Bod č. 6 - Žádost o vstup do pozemků ve vlastnictví města Blatná
Bez připomínek.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 224/18
Bod č. 7 - Uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku z prostředků Česko-německého fondu
budoucnost
Bez připomínek.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 225/18
Bod č. 8 - Nabídka firmy Kompakt spol. s r.o.
Paní starostka uvádí, že z důvodu vysokých částek bude hlasovat proti využití nabídky.
Bc. Scheinherr konstatuje, že s využitím nabídky nesouhlasí, přičemž stejného názoru je také pan
místostarosta a Ing. Flandera. Paní starostka tedy nechává hlasovat o usnesení: „RM po
projednání nesouhlasí s využitím nabídky firmy Kompakt spol. s r.o. týkající se umístění reklamy
města Blatná na sociálním automobilu“.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 226/18
Bod č. 9 - Kácení dřevin na území města, k.ú. Blatná, obec Blatná
Paní starostka uvádí, že zerav v ulici Zahradnická a jalovec v ulici Nerudova lze bez problémů
pokácet, avšak v případě tisu v ulici Nerudova jde o to, že tato dřevina je zvláště chráněný druh, a
proto by muselo město, pokud by radní nyní schválili jeho pokácení, podat žádost Krajskému
úřadu Jihočeského kraje o výjimku. Konstatuje, že i vzhledem k tomu, že se žadatelé o
předmětnou lokalitu opravdu starají, bude souhlasit s pokácením tisu červeného s tím, že tedy
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bude muset proběhnout správní řízení. Pan místostarosta poukazuje na to, že pracovníci odboru
životního prostředí s pokácením tisu, právě protože to je zvláště chráněný druh rostlin,
nesouhlasí. Bc. Scheinherr a Ing. Flandera s pokácením tisu souhlasí. Pan místostarosta žádá, aby
paní starostka nechala hlasovat o každém bodu zvlášť.
Hlasování o bodu a): 4 – 0 – 0.
Hlasování o bodu b): 3 – 1 (místostarosta) – 0.
Hlasování o bodu c): 4 – 0 – 0. Usnesení č. 227/18
Informace: a) Seznam uvažovaných firem k vyzvání na akci: Dodávka a montáž jednoplášťové
skladovací nádrže ČOV Blatná – Lapač
Paní starostka podává informaci, že bude odcházet pracovnice z odboru výstavby a územního
plánování, a proto je tedy na její pracovní pozici vypsáno výběrové řízení.
Paní starostka se dotazuje radních, zdali je napadl někdo, kdo by mohl být nominován do soutěže
vyhlášené Jihočeskou hospodářskou komorou, oblastní kanceláří Strakonice. Nikdo z přítomných
radních nemá žádný návrh, koho do jednotlivých kategorií nominovat.
Paní starostka se dotazuje, zdali má někdo z radních nějaký dotaz či připomínku, není tomu tak.
Paní starostka v 8:04 hodin ukončila schůzi Rady města Blatná.
Zapsala: Gabriela Mlíčková
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