Usnesení
z 88. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 18. července 2018
Usnesení č. 228/18
k žádosti o vstup do pozemku.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemku p.č. 2145/1 pro firmu United Networks SE, Kaznějovská 1309/56, 323 00
Plzeň, za účelem uložení inženýrských sítí – kanalizační přípojka pro stavbu na pozemku st. p.č.
50/2, k.ú. Blatná;
b) souhlasí
s uložením kanalizační přípojky do pozemku p.č. 2145/1, pro stavbu na pozemku st. p.č. 50/2, k.ú.
Blatná;
c) souhlasí
s napojením na kanalizační řad uložený v pozemku p.č. 2145/1, pro stavbu na pozemku st. p.č. 50/2,
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. 229/18
k žádosti o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace.
RM po projednání
souhlasí
se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace ul. Na Příkopech, dle předloženého návrhu,
v termínech 03.08.2018 (pátek) od 20,00 do 24,00 hod. a 25.08.2018 (sobota) od 20,00 do 24,00
hod., z důvodu konání kulturní akce – filmových projekcí, pro Centrum kultury
a vzdělávání Blatná, nám. Míru 212, 388 01 Blatná.
Usnesení č. 230/18
k žádosti o stanovisko k povolení připojení (sjezdu).
RM po projednání
souhlasí
s povolením sjezdu na pozemek parc.č. 1264/76 z místní komunikace na pozemku parc.č. 1264/44 a
2066/7, ul. Řečická, vše v k.ú. Blatná, na náklady žadatele, dle předloženého návrhu, z důvodu
připojení plánované stavby rodinného domu, pro pana Ing. L. J., Paštiky 12, Bezdědovice, 388 01
Blatná.
Usnesení č. 231/18
k předložené žádosti Základní školy T. G. Masaryka Blatná o schválení vyřazení nepotřebného
majetku z evidence a následný bezúplatný převod příspěvkové organizaci Mateřská škola Blatná,
Vrchlického.
RM po projednání
schvaluje
bezúplatný převod majetku Základní školy T. G. Masaryka Blatná do majetku příspěvkové
organizace Mateřská škola Blatná, Vrchlického.
Usnesení č. 232/18
k jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
Mateřské školy Blatná, Vrchlického.
RM po projednání
a) jmenuje
komisi pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Blatná,
Vrchlického ve složení:

Pavel Ounický – předseda komise - člen určený zřizovatelem
Luboš Srb – člen komise určený zřizovatelem
Ludmila Tomanová – člen komise určený ředitelem krajského úřadu
Hana Petlánová – člen komise - odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti
školství
- Věra Havlenová – člen komise - pedagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace
- Mgr. Hana Řeřábková – člen komise – školní inspektor České školní inspekce
b) pověřuje
Ing. Evu Linhartovou tajemníkem konkursní komise.
-

Usnesení č. 233/18
k návrhu na vydání Vyjádření obce k potřebnosti sociálních služeb.
RM po projednání
schvaluje
vydání doporučujícího Vyjádření obce k potřebnosti sociálních služeb dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 234/18
k žádosti Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie o finanční spoluúčast na úhradě
nákladů sociálních služeb pro občana města Blatná.
RM po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o spoluúčasti na úhradě nákladů dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 235/18
k žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení přijetí darů.
RM po projednání
schvaluje
přijetí darů dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 236/18
k návrhu na ukončení nájemního vztahu v bytě zvláštního určení.
RM po projednání
a) schvaluje
ukončení nájemního vztahu v bytě zvláštního určení dle předloženého návrhu;
b) souhlasí
se zastupováním Města Blatná ve věci ukončení nájemního vztahu v bytě zvláštního určení
Advokátní kanceláří Zájeda, Záveský, Stejskal & Partners s.r.o.
Usnesení č. 237/18
K návrhu Organizačního řádu MěÚ Blatná, úplného novelizovaného znění,
od 1. 9. 2018.
RM po projednání
schvaluje
Organizační řád MěÚ Blatná, úplné novelizované znění, s účinností od 1. 9. 2018.

s účinností

Usnesení č. 238/18
k žádosti firmy Kompakt spol. s r.o. o použití znaku města Blatná.
RM po projednání
souhlasí
s použitím znaku města Blatná na reklamním a informačním plakátu Blatná, Lnáře pro firmu
Kompakt spol. s r.o., Jiráskova 1424, 290 01 Poděbrady.
Usnesení č. 239/18
k oznámení o přechodu nájmu.
RM po projednání
bere na vědomí

smlouvu o převodu práv a povinností ze smlouvy o budoucí smlouvě kupní u bytu č. 16 o velikosti
3+1, K Jatkám 1260 Blatná, z paní E. V. na pana P. T. a K. V.
Usnesení č. 240/18
k žádosti o uzavření smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny č. 9551551917 mezi Městem Blatná a
společností E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice dle předloženého
návrhu.

