Usnesení
z 92. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 26. září 2018
Usnesení č. 288/18
k žádosti o souhlas s uzavřením SOD.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením SOD na PD Skládka TKO Blatná – 4. etapa mezi městem Blatná a firmou Projekta Tábor
s.r.o., Fügnerova 859, 390 02 Tábor dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 289/18
ke smlouvě o instalaci a užívání technických zařízení ve stavbě – změna znění smlouvy.
RM po projednání
schvaluje
úpravy 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. 290/18
k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor v objektu čp. 171 v Blatné.
RM po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 2. 7. 2018 uzavřené mezi
městem Blatná a Oblastní charitou Strakonice dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 291/18
k dohodě o finanční náhradě za omezení vlastnického práva k pozemku.
RM po projednání
schvaluje
uzavření dohody o finanční náhradě za omezení vlastnického práva k pozemku p.č. 846/1 v k.ú. a obci
Bezdědovice mezi Povodím Vltavy, státním podnikem, IČO 70889953 a městem Blatná za jednorázovou
náhradu ve výši 10.000,- Kč bez DPH dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 292/18
k žádosti o vstup do pozemků.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemků p.č. 2066/7 a p.č. 1264/44, k.ú. Blatná pro paní A. K., Řečická 367, 388 01
Blatná, za účelem uložení inženýrských sítí - vodovodní přípojky;
b) souhlasí
s uložením inženýrských sítí – vodovodní přípojky do pozemků p.č. 2066/7 a p.č. 1264/44, k.ú. Blatná
pro paní A. K., Řečická 367, 388 01 Blatná;
c) souhlasí
s napojením na veřejný vodovod pro paní A. K., Řečická 367, 388 01 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. 293/18
k žádosti o vstup do pozemků.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemků p.č. 926/22, p.č. 926/25, p.č. 926/47 a p.č. 926/49 k.ú. Blatná ve vlastnictví města
Blatná, za účelem umístění kabelového vedení NN, v souvislosti s realizací akce „Blatná – parc. č.
926/45, kabel NN“;
b) souhlasí

s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030044190/001 na akci „Blatná
– parc. č. 926/45, kabel NN“ dle předloženého návrhu;
c) souhlasí
s vydáním povolení zvláštního užívání, příp. uzavírky komunikace, podle zvláštního právního předpisu,
na dobu provádění prací a písemného předání dotčeného úseku pozemní komunikace.
Usnesení č. 294/18
k uzavření smlouvy o dílo na zpracování dokumentace ve stupni případové studie pro lokální výstražný
systém, varovný informační systém a ke zpracování podkladů k tvorbě digitálního povodňového plánu.
RM po projednání
schvaluje
Smlouvu o dílo na zpracování dokumentace ve stupni případové studie pro lokální výstražný systém,
varovný informační systém a ve spolupráci s odborem životního prostředí zpracování podkladů k tvorbě
digitálního povodňového plánu za cenu 40 700,- Kč bez DPH od Ing. Vladimíra Pavlíka.
Usnesení č. 295/18
k uzavření Smlouvy o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování
digitalizovaných fotografií a podpisů.
RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování
digitalizovaných fotografií a podpisů.
Usnesení č. 296/18
ke schválení dodatku č. 1 k Směrnici č. 2/2018.
RM po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 k Směrnici č. 2/2018 k činnosti městského úřadu pro řešení krizových situací.
Usnesení č. 297/18
ke schválení směrnice č. 5/2018.
RM po projednání
schvaluje
směrnici č. 5/2018 k provoznímu řádu pracoviště ochrany informací.
Usnesení č. 298/18
k návrhu Směrnice č. 6/2018 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
RM po projednání
schvaluje
Směrnici č. 6/2018 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v navrhovaném znění.
Usnesení č. 299/18
k žádosti o umístění kontejnerů na textil.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením smlouvy se společností TextilEco a.s. dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 300/18
k oznámení otevřené výzvy výběrového řízení ke zpracování lesní hospodářské osnovy Blatná a k návrhu
na jmenování výběrové komise pro vyhodnocení nabídek.
RM po projednání
a) souhlasí
s výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku ke zpracování lesní hospodářské osnovy Blatná (LHO),
s platností od 1.1.2020 do 31.12.2029;
b) souhlasí
s návrhem výběrové komise ve složení: Ing. Martin Dolejš, Jiří Poisl a ing. Václav Cheníček. Náhradníci:
Pavel Ounický, Petr Jahoda a Markéta Nuslová.
Usnesení č. 301/18

k použití znaku města Blatná pro firmu BONUS CARD, spol. s r.o.
RM po projednání
souhlasí
s použitím znaku města Blatná v Poznávací omalovánce regionu Strakonicko pro firmu BONUS CARD,
spol. s r.o., Smetanova 841, 755 01 Vsetín.
Usnesení č. 302/18
k žádosti o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou komunikací.
RM po projednání
souhlasí
se zvláštním užíváním a uzavírkou části komunikací ul. Na Příkopech, Husovo nábř., Masná,
V Podzámčí, nám. Míru a s navrženou objízdnou trasou, dle předloženého návrhu, v termínu 28.10.2018
(neděle), od 8,00 do 23,00 hod., z důvodu konání kulturní akce – oslav 100 let republiky, pro Centrum
kultury a vzdělávání Blatná, nám. Míru 212, 388 01 Blatná.
Usnesení č. 303/18
k zápisu ze zasedání dopravní komise.
RM po projednání
bere na vědomí
zápis ze zasedání dopravní komise, které se konalo dne 12.09.2018, a souhlasí s přípravou a následnou
realizací navržených opatření.
Usnesení č. 304/18
k předloženému zápisu z konkursního řízení a výsledku konkursního řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele/ky Mateřské školy Blatná, Vrchlického.
RM po projednání
a) bere na vědomí
zápis z konkursního řízení a výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské
školy Blatná, Vrchlického;
b) jmenuje
na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy Blatná, Vrchlického s účinností od 1. 2. 2019 paní
Danu Strnadovou.
Usnesení č. 305/18
k žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení přijetí daru.
RM po projednání
schvaluje
přijetí daru dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 306/18
k nabídce majetku Domova pro seniory Blatná.
RM po projednání
nepřijímá
nabízený majetek a schvaluje jeho vyřazení a likvidaci.
Usnesení č. 307/18
k informaci Domova pro seniory Blatná o nákupu mycího stroje a k žádosti o vyřazení mycího stroje.
RM po projednání
a) bere na vědomí
nákup mycího stroje Winterhalter PT –M;
b) schvaluje
vyřazení původního mycího stroje Winterhalter z majetku DS dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 308/18
k přidělení bytu v majetku města.
RM po projednání
souhlasí
s přidělením bytu č. 5, o velikosti 2+1, Na Bílé husi 1017, paní V. K., trvale bytem Na Bílé husi 1074,
388 01 Blatná.

