Usnesení
ze 76. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 24. ledna 2018
Usnesení č. 20/18
ke změně rozpisu rozpočtu na rok 2018.
RM po projednání
schvaluje
změny rozpisu rozpočtu na rok 2018 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 21/18
k žádosti o souhlas s vyhlášením výběrového řízení na pojistitele majetku a odpovědnosti za škodu
Města Blatná.
RM po projednání
souhlasí
s vyhlášením výběrového řízení na pojistitele majetku a odpovědnosti za škodu Města Blatná dle
předloženého návrhu.
Usnesení č. 22/18
k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Blatná – parc. č. 493/38, kabel NN“.
RM po projednání
a) schvaluje
zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN s
uzemněním, na části pozemku p.č. 2276/2 v k.ú. a obci Blatná, podle geometrického plánu č. 2820259/2017 ze dne 12. 12. 2017 za účelem jejího provozování s oprávněním zřídit, provozovat, opravovat
a udržovat distribuční soustavu na pozemku, 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. PI-014330046624/001 mezi Městem Blatná a
společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 23/18
k žádosti o uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě.
RM po projednání
a) souhlasí
s uzavřením smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12347079
mezi městem Blatná a společností E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice dle předloženého návrhu;
b) souhlasí
s uzavřením smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12347120
mezi městem Blatná a společností E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice dle předloženého návrhu;
c) souhlasí
s uzavřením smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12347267
mezi městem Blatná a společností E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice dle předloženého návrhu;
d) souhlasí
s uzavřením smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12347282
mezi městem Blatná a společností E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 24/18
k žádosti o uzavření smlouvy o záručních podmínkách.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením smlouvy o zajištění záručních podmínek na opravu komunikace – chodníku mezi městem
Blatná a společností První SaZ Plzeň a.s., Wenzigova 8, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí.
Usnesení č. 25/18

k žádosti o zábor veřejného prostranství.
RM po projednání
nesouhlasí
se záborem veřejného prostranství na p.č. 1984/1, k.ú. Blatná za účelem uspořádání kulturní akce
„Zabijačkové hody 2018“ dne 5. 2. 2018 pro společnost Karmotera s.r.o., sídliště Lučina 292, 348 13
Chodová Planá dle předložené návrhu.
Usnesení č. 26/18
k žádosti o vstup do pozemků.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemků p.č. 1943, p.č. 229/5, p.č. 229/6 a p.č. 2416, k.ú. Blatná ve vlastnictví města
Blatná, za účelem napojení vysílače O2 na optickou síť, v souvislosti s realizací
akce „TM_BTA_Strakonice_STBLT_34232“;
b) souhlasí
s uzavřením
Smlouvy
o
budoucí
smlouvě
o
zřízení
služebnosti
na
akci
„TM_BTA_Strakonice_STBLT_34232“ 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. 27/18
k žádosti o stanovisko k povolení připojení (sjezdu).
RM po projednání
souhlasí
s povolením sjezdu na pozemky parc.č. 926/44, 924/45 a 926/20 z místní komunikace na pozemcích
parc.č. 2030/3 a 909/55, ul. Na Hřebeni, přes pozemek parc.č. 926/49, vše v k.ú. Blatná, na náklady
žadatele, dle předloženého návrhu, pro pana A. B., B. Němcové 1069, 388 01 Blatná.
Usnesení č. 28/18
k poskytování právních služeb.
RM po projednání
schvaluje
navržený postup týkající se poskytování právních služeb.
Usnesení č. 29/18
ke kácení dřevin na území města, k.ú. Blatná, obec Blatná.
RM po projednání
souhlasí
s kácením celkem 24 ks dřevin (dle přílohy v k. ú. Blatná, obec Blatná).
Usnesení č. 30/18
k doplnění žádosti o souhlas s podáním žádosti v rámci dotačního programu OPŽP a regenerací zeleně v
parku Husovy sady p.č. 1000/1, a „parku u nádraží“ p.č. 2047/9, 1022/13, 1022/12, 1022/11 v k.ú.
Blatná, obec Blatná.
RM po projednání
a) souhlasí
s rozšířením žádosti v rámci dotačního programu OPŽP o lokalitu - „ parku u nádraží “ na pozemku p.č.
2047/9 , 1022/13, 1022/12 ,1022/11, k.ú. Blatná, obec Blatná;
b) souhlasí
s pokácením celkem 10 položek dřevin a 247 m2 keřového porostu dle přílohy na pozemku p.č. 1000/1,
k.ú. Blatná, obec Blatná;
c) souhlasí
s pokácením celkem 21 položek dřevin a 71m2 keřového porostu dle přílohy na pozemku p.č. 2047/9,
1022/13, 1022/12, 1022/, k.ú. Blatná, obec Blatná.

Usnesení č. 31/18
k přidělení bytu v majetku města v obecním zájmu.
RM po projednání
souhlasí
s přidělením bytu do nájmu v obecním zájmu slečně M. Ch., zaměstnanci Domova pro seniory Blatná,
bytem Nad Vdovečkem čp. 1208, Blatná.

