Usnesení
z 89. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 15. srpna 2018
Usnesení č. 241/18
ke změně rozpisu rozpočtu na rok 2018.
RM po projednání
schvaluje
změny rozpisu rozpočtu na rok 2018 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 242/18
k žádosti o souhlas s opravou chodníku.
RM po projednání
souhlasí
s opravou chodníku na pozemku p.č. 1944/3 a p.č. st. 5 k.ú. Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 243/18
k žádosti o souhlas o poskytnutí materiálu.
RM po projednání
souhlasí
s poskytnutím materiálu p. V. B., Řečice 8, 388 01 Blatná na zadláždění části pozemku p.č. 1327/7
k.ú. Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 244/18
k žádosti o souhlas se Smlouvou o společnosti.
RM po projednání
souhlasí
se zněním Smlouvy o společnosti mezi městem Blatná a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na akci „I/20
OK Blatná“ dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 245/18
k pronájmu prostor v objektu čp. 1060 v Blatné.
RM po projednání
a) schvaluje
pronájem budoucích nebytových prostor umístěných v části objektu čp. 1060 o výměře cca 86 m 2,
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 Rodinné školce Špuntík z.s., IČO 06520146, Jana Wericha
688, Blatná na dobu určitou v délce trvání 2 let s výpovědní lhůtou 3 měsíce a s možností
prodlužování nájemního vztahu vždy o 1 rok v případě, že žádný z účastníků písemně neoznámí
nejpozději tři měsíce před uplynutím sjednané doby nájmu druhému, že trvá na ukončení nájemního
vztahu, za nájemné ve výši 250 Kč/m2/rok dle předloženého návrhu;
b) souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu mezi městem Blatná a Rodinnou školkou Špuntík z.s., IČO 06520146,
Jana Wericha 688, Blatná.
Usnesení č. 246/18
k ukončení nájemní smlouvy a záměru pronájmu kavárny v Komunitním centru aktivního života
Blatná.
RM po projednání
a) bere na vědomí
výpověď smlouvy o nájmu prostoru k podnikatelské činnosti uzavřené dne 27. 10. 2016 mezi
Centrem kultury a vzdělávání Blatná a panem P. B. za účelem provozování kavárny v Komunitním
centru aktivního života;
b) schvaluje
záměr pronájmu prostor určených k podnikatelské činnosti – provozování kavárny, které se nacházejí
v I. nadzemním podlaží budovy čp. 661 v Blatné o celkové výměře 230,5 m2 (kavárna o výměře 131
m2, zázemí kavárny o výměře 52,95 m2 a hygienické zázemí o výměře 46,55 m2), která je je součástí
pozemku st.p.č. 708/3 a st.p.č 708/6 v katastrálním území a obci Blatná dle předloženého záměru.

Usnesení č. 247/18
k žádosti o schválení podání žádosti o poskytnutí dotace na MŠMT na investiční akci z programu
133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně
samosprávnými celky.
RM po projednání
schvaluje
a) podání žádosti o poskytnutí dotace na MŠMT na investiční akci z programu 133 310 Rozvoj
výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky na akci
„Rozšíření Mateřské školy Blatná, Vrchlického - část Husovy sady“;
b) závazek financování investiční akce „Rozšíření mateřské školy Blatná, Vrchlického - část Husovy
sady“ v minimální výši 30 % z celkových způsobilých výdajů.
Usnesení č. 248/18
k žádosti o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Rozšíření Mateřské školy Blatná,
Vrchlického – část Husovy sady“.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městem Blatná a firmou INVESSALES, spol.
s r.o., Podskalská22/1512, 128 00 Praha 2 na akci „Rozšíření Mateřské školy Blatná, Vrchlického –
část Husovy sady“ dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 249/18
k žádosti o schválení zhotovitele akce „Dodávka a montáž jednoplášťové skladovací nádrže ČOV
Blatná - Lapač“.
RM po projednání
a) schvaluje
zhotovitele na akci „Dodávka a montáž jednoplášťové skladovací nádrže ČOV Blatná - Lapač“ firmu
Čevak a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice za nabídkovou cenu 1.695.900,- Kč + DPH
(2.052.039,- Kč vč. DPH);
b) souhlasí
s uzavřením SOD na akci „Dodávka a montáž jednoplášťové skladovací nádrže ČOV Blatná - Lapač“
mezi městem Blatná a firmou Čevak a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice dle předloženého
návrhu.
Usnesení č. 250/18
k žádosti o schválení TDI, AD, KOO BOZP - BLATNÁ Č.P. 30 – ZMĚNA UŽÍVÁNÍ UBYTOVNY
NA BYTOVÝ DŮM.
RM po projednání
a) schvaluje
za technický dozor investora akce BLATNÁ Č.P. 30 – ZMĚNA UŽÍVÁNÍ UBYTOVNY NA
BYTOVÝ DŮM firmu ing. Robert Flandera, nábř. Dukelské 446, 388 01 Blatná, dle předloženého
návrhu;
b) schvaluje
příkazní smlouvu na poskytnutí služeb technického dozoru investora mezi městem Blatná a firmou
Ing. Robert Flandera, nábř. Dukelské 446, 388 01 Blatná, dle předloženého návrhu;
c) schvaluje
na výkon autorského dozoru akce BLATNÁ Č.P. 30 – ZMĚNA UŽÍVÁNÍ UBYTOVNY NA
BYTOVÝ DŮM firmu ing. Miroslav Chalupský, Mírová 914, 386 01 Strakonice I, dle předloženého
návrhu;
d) schvaluje
smlouvu o provádění výkonu autorského dozoru mezi městem Blatná a firmou ing. Miroslav
Chalupský, Mírová 914, 38601 Strakonice I, dle předloženého návrhu;
e) schvaluje
na výkon koordinátora BOZP akce BLATNÁ Č.P. 30 – ZMĚNA UŽÍVÁNÍ UBYTOVNY NA
BYTOVÝ DŮM firmu ing. Miroslav Chalupský, Mírová 914, 386 01 Strakonice I, dle předloženého
návrhu;
f) schvaluje

smlouvu o provádění výkonu koordinátora BOZP mezi městem Blatná a firmou ing. Miroslav
Chalupský, Mírová 914, 386 01 Strakonice I, dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 251/18
k žádosti o schválení zhotovitele akce „BLATNÁ Č. P. 30 - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ UBYTOVNY NA
BYTOVÝ DŮM“.
RM po projednání
a) schvaluje
zhotovitele na akci „BLATNÁ Č. P. 30 - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ UBYTOVNY NA BYTOVÝ DŮM“
firmu Prima, akciová společnost, Raisova 1004/I, 386 47 Strakonice, IČO 47239743 za nabídkovou
cenu 26.888.888,- Kč + DPH (30.922.221,- Kč vč. DPH);
b) souhlasí
s uzavřením SOD na akci „BLATNÁ Č. P. 30 - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ UBYTOVNY NA BYTOVÝ
DŮM“ mezi městem Blatná a firmou Prima, akciová společnost, Raisova 1004/I, 386 47 Strakonice,
IČO 47239743 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 252/18
k žádosti o vstup do pozemku.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemku st. p.č. 33/1 k.ú. Čekanice ve vlastnictví města Blatná, za účelem rozšíření
sítě elektronických komunikací, v souvislosti s realizací akce „RVDSL1823_C_C_SEDC14SEDC1HR“;
b) souhlasí
s uzavřením
Smlouvy
o
budoucí
smlouvě
o
zřízení
služebnosti
na
akci
„RVDSL1823_C_C_SEDC14-SEDC1HR“ dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 253/18
k žádosti o vstup do pozemků.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemků p.č. 682 a p.č. 859 k.ú. Drahenický Málkov ve vlastnictví města Blatná, za
účelem umístění kabelového vedení NN, v souvislosti s realizací akce „Drahenický Málkov – parc. č.
807/61“;
b) souhlasí
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030041417/001 na akci
„Drahenický Málkov – parc. č. 807/61“ dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 254/18
k žádosti o vstup do pozemků.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemků p.č. 1264/44 a p.č. 2066/7, k.ú. Blatná pro pana Ing. L. J., Paštiky 12, 388 01
Blatná, za účelem uložení inženýrských sítí - vodovodní přípojky;
b) souhlasí
s uložením inženýrských sítí – vodovodní přípojky do pozemků p.č. 1264/44 a p.č. 2066/7, k.ú.
Blatná pro pana Ing. L. J., Paštiky 12, 388 01 Blatná;
c) souhlasí
s napojením na veřejný vodovod;
d) souhlasí
se zvláštním užíváním, případně uzavírkou komunikace v době provádění prací.
Usnesení č. 255/18
k žádosti o vstup do pozemků.
RM po projednání
a) souhlasí

se vstupem do pozemku p.č. 1939/6, p.č. 1950/2 a p.č. 2416 k.ú. Blatná ve vlastnictví města Blatná,
za účelem umístění kabelového vedení NN, v souvislosti s realizací akce „Blatná – PREL, kruhová
kř. u Penny“;
b) souhlasí
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030043603/002 na akci
„Blatná – PREL, kruhová kř. u Penny“ dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 256/18
k žádosti o vstup do pozemku.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemku p.č. 1988/1 k.ú. Blatná ve vlastnictví města Blatná, za účelem umístění
kabelového vedení NN, v souvislosti s realizací akce „Blatná – Topičská, čp. 220, kabel NN“;
b) souhlasí
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030044150/001 na akci
„Blatná – Topičská, čp. 220, kabel NN“ dle předloženého návrhu;
c) souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zajištění záručních podmínek na opravu komunikace – chodníku;
d) 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
c) tohoto usnesení a písemného předání dotčeného úseku pozemní komunikace.
Usnesení č. 257/18
k žádosti o uzavření smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny č. 9551584016 mezi Městem Blatná a
společností E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice dle předloženého
návrhu.
Usnesení č. 258/18
k žádosti o vyřazení movitého majetku.
RM po projednání
souhlasí
s vyřazením movitého majetku z inventáře Městského úřadu Blatná, T. G. Masaryka č.p. 322 a č.p.
1520 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 259/18
k žádosti o stanovisko k uzavírce silnice II/175 a navržené objízdné trase.
RM po projednání
souhlasí
s uzavírkou silnice II/175 v úseku Blatná-Skaličany a s navrženou objízdnou trasou dle předloženého
návrhu, v termínu 01.09. – 02.09.2018, z důvodu rekonstrukce propustků, pro společnost PROTOM
Strakonice, s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice.
Usnesení č. 260/18
k žádosti o souhlas s úpravou chodníku pro zřízení/úpravu sjezdu.
RM po projednání
souhlasí
s úpravou chodníku (vč. snížení obruby) na pozemcích parc.č. 1987/1 a 1994/1 v k.ú. Blatná, ul.
Čechova, na náklady žadatele, dle předloženého návrhu, pro zřízení/úpravu sjezdu na pozemek
parc.č.st. 169 v k.ú. Blatná ze silnice č. II/175, pro MUDr. J. S., Slovinská 1041/6, 101 00 PrahaVršovice.
Usnesení č. 261/18
k žádosti o stanovisko k povolení připojení (sjezdu).
RM po projednání

souhlasí
s povolením sjezdu na pozemek parc.č. 846/119 z místní komunikace na pozemku parc.č. 846/9, ul.
Za Malým vrchem, vše v k.ú. Blatná, na náklady žadatele, dle předloženého návrhu, z důvodu
připojení plánované stavby rodinného domu, pro pana M. V. a K. V., Nad Lomnicí 1107, 388 01
Blatná.
Usnesení č. 262/18
ke schválení dodatku č. 2 k příkazní smlouvě č. 0201600047.
RM po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 k příkazní smlouvě č. 0201600047 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 263/18
k žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení přijetí daru.
RM po projednání
schvaluje
přijetí daru dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 264/18
k žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení drobných stavebních úprav.
RM po projednání
schvaluje
drobné stavební úpravy.
Usnesení č. 265/18
k návrhu na vydání Vyjádření obce k potřebnosti sociálních služeb.
RM po projednání
schvaluje
vydání podporujícího Vyjádření obce k potřebnosti sociálních služeb dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 266/18
k návrhu na přidělení bytu IV. kategorie, na adrese Purkyňova 226, Blatná.
RM po projednání
schvaluje
přidělení bytu IV. kategorie, na adrese Purkyňova 226, Blatná, panu F. B., na dobu 6 měsíců
(01.07.2018 – 31.12.2018).
Usnesení č. 267/18
ke schválení Pravidel pro přijetí žádosti o byt a hospodaření s byty v majetku města Blatná.
RM po projednání
schvaluje
předložená Pravidla pro přijetí žádosti o byt a hospodaření s byty v majetku města Blatná.
Usnesení č. 268/18
k Zásadám pro přidělení bytů zvláštního určení (DPS).
RM po projednání
schvaluje
předložené Zásady pro přidělení bytů zvláštního určení (DPS).
Usnesení č. 269/18
k žádosti o schválení zhotovitele akce „Blatná – Víceúčelové sportovní hřiště Nad Lomnicí“.
RM po projednání
a) schvaluje
zhotovitele na akci „Blatná – Víceúčelové sportovní hřiště Nad Lomnicí“ firmu Silnice Klatovy a.s.,
Vídeňská 190, 339 01 Klatovy za nabídkovou cenu 676.444,- Kč + DPH (818.497,24 Kč vč. DPH);
b) souhlasí
s uzavřením SOD na akci „Blatná – Víceúčelové sportovní hřiště Nad Lomnicí“ mezi městem Blatná
a firmou Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy dle předloženého návrhu.

