Usnesení
z 1. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 21. listopadu 2018
Usnesení č. 342/18
k žádosti o uzavření SOD na akci Rekonstrukce chodníku ul. U Čertova kamene, Blatná,
Rekonstrukce chodníku ul. Na Bílé husi, Blatná a Výstavba parkovací stání nám. J. A. Komenského,
Blatná.
RM po projednání
a) souhlasí
s uzavřením SOD na akci „Rekonstrukce chodníku ul. U Čertova kamene, Blatná“ mezi městem
Blatná a firmou Technické služby města Blatné s.r.o, T.G. Masaryka 322, 388 01 Blatná dle
předloženého návrhu;
b) souhlasí
s uzavřením SOD na akci „Rekonstrukce chodníku ul. Na Bílé husi, Blatná“ mezi městem Blatná a
firmou Technické služby města Blatné s.r.o, T.G. Masaryka 322, 388 01 Blatná dle předloženého
návrhu;
c) souhlasí
s uzavřením SOD na akci „Výstavba parkovací stání nám. J. A. Komenského, Blatná“ mezi městem
Blatná a firmou Technické služby města Blatné s.r.o, T.G. Masaryka 322, 388 01 Blatná dle
předloženého návrhu.
Usnesení č. 343/18
k žádosti o uzavření SOD na akci „SOD - Výměna střešního pláště objekt čp. 9, Blatenka“.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením SOD na akci „SOD - Výměna střešního pláště objekt čp. 9, Blatenka“ mezi městem
Blatná a firmou Petr Vacík, Blatenka 31, 388 01 Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 344/18
k žádosti o souhlas o poskytnutí materiálu.
RM po projednání
souhlasí
s poskytnutím materiálu Mgr. J. K., Zahradnická 1084, 388 01 Blatná na prodloužení kanalizace a
vodovodu na pozemku p.č. 2276/2 k.ú. Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 345/18
k žádosti o schválení podání žádosti o poskytnutí dotace do „1. výzvy Místní akční skupina
Blatensko o. p s. – IROP – Bezpečnost obyvatel“ na akci „Úprava chodníku T. G. M.“
RM po projednání
schvaluje
podání žádosti o poskytnutí dotace do „1. výzvy Místní akční skupina Blatensko o. p. s. – IROP –
Bezpečnost obyvatel“ na akci „Úprava chodníku T. G. M.“
Usnesení č. 346/18
k žádosti o schválení podání žádosti o poskytnutí dotace do „3. výzvu Místní akční skupina
Blatensko o. p. s. – IROP – Kvalitní a dostupné vzdělávání pro všechny generace“ na akci „Rozšíření
ZŠ T.G.M. do podkroví“.
RM po projednání
schvaluje
podání žádosti o poskytnutí dotace do 3. výzvu Místní akční skupina Blatensko o. p. s. – IROP –
Kvalitní a dostupné vzdělávání pro všechny generace“ na akci „Rozšíření ZŠ T.G.M. do podkroví“.
Usnesení č. 347/18
k žádosti o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou komunikací.
RM po projednání
souhlasí

se zvláštním užíváním a uzavírkou komunikací na tř. J.P. Koubka a tř. T.G. Masaryka, dle
předloženého návrhu, dne 02.12.2018 (neděle), z důvodu konání kulturní akce – rozsvícení
vánočního stromu, pro Centrum kultury a vzdělávání Blatná, nám. Míru 212, 388 01 Blatná.
Usnesení č. 348/18
k žádosti o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace.
RM po projednání
souhlasí
se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace, nám. J.A. Komenského dle předloženého
návrhu, v termínu 01.01.2019 od 14,00 do 22,00 hod., z důvodu konání kulturní
a společenské akce – Novoročního ohňostroje s doprovodným programem, pro Centrum kultury
a vzdělávání Blatná, nám. Míru 212, 388 01 Blatná.
Usnesení č. 349/18
k žádosti o souhlas se zvláštním užíváním místní komunikace z důvodu pořádání farmářských trhů.
RM po projednání
a) schvaluje
pořádání sobotních farmářských trhů v ul. Na Příkopech, Blatná, v kalendářním roce 2019, paní Z.
M., Fügnerova 571, 388 01 Blatná;
b) souhlasí
se zvláštním užíváním místní komunikace, ul. Na Příkopech, v úseku od úrovně rohu budovy č.p. 212
(muzeum) za křižovatkou s nám. Míru, po křižovatku s ul. V Podzámčí, z důvodu konání trhů paní Z.
M., Fügnerova 571, 388 01 Blatná, každou sobotu v roce 2019, za podmínky, že pro daný termín
bude povolena uzavírka komunikace a že po celou dobu zvláštního užívání bude umožněn výjezd
vozidel z č.p. 1 (fara);
c) pověřuje
starostku a místostarostu Města Blatná vydáním souhlasu s úplnou uzavírkou komunikace v rozsahu
dle bodu b), vždy nejvýše na 4-5 sobotních termínů v jednom kalendářním měsíci. Při konání
souběžných akcí (svatby, kulturní akce, stavební práce apod.) může být rozsah uzavírky pro
jednotlivé termíny trhů upraven, v odůvodněných případech může být souhlas neudělen.
Usnesení č. 350/18
ke změně rozpisu rozpočtu na rok 2018.
RM po projednání
schvaluje
změny rozpisu rozpočtu na rok 2018 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 351/18
k předloženým odpisovým plánům příspěvkových organizací na rok 2019.
RM po projednání
schvaluje
předložené odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2019 Základní školy J. A. Komenského
Blatná, Základní školy T. G. Masaryka Blatná, Mateřské školy Blatná, Šilhova, Mateřské školy
Blatná, Vrchlického, Centra kultury a vzdělávání Blatná a Domova pro seniory.
Usnesení č. 352/18
k přehledu čerpání příspěvku na provoz a přehledu příjmů k 30.09.2018 příspěvkových organizací
zřízených městem Blatná.
RM po projednání
bere na vědomí
přehled čerpání příspěvku na provoz a přehled příjmů k 30.09.2018 příspěvkových organizací
zřízených městem Blatná.
Usnesení č. 353/18
k předloženým žádostem Centra kultury a vzdělávání Blatná, Domova pro seniory Blatná a Základní
školy J. A. Komenského Blatná o převody mezi položkami v rámci rozpočtu v r. 2018 a čerpání
fondu investic.
RM po projednání

a) schvaluje
žádost Centra kultury a vzdělávání Blatná o převod mezi položkami v rámci rozpočtu v r. 2018;
b) schvaluje
žádosti Domova pro seniory Blatná o převod mezi položkami v rámci rozpočtu v r. 2018 a o čerpání
fondu investic;
c) schvaluje
žádost Základní školy J. A. Komenského Blatná o převod mezi položkami v rámci rozpočtu v r.
2018.
Usnesení č. 354/18
k předloženým žádostem o přijetí finančních darů pro ZŠ J. A. Komenského Blatná, ZŠ T. G.
Masaryka Blatná a MŠ Blatná, Vrchlického.
RM po projednání
schvaluje
přijetí finančních darů pro ZŠ J. A. Komenského Blatná, ZŠ T. G. Masaryka Blatná a MŠ Blatná,
Vrchlického dle předložených žádostí.
Usnesení č. 355/18
k předloženému návrhu odměn ředitelkám základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je
město Blatná, v souladu se schválenými „Zásadami pro stanovení výše příplatku za vedení,
k poskytování osobního a zvláštního příplatku a k poskytování odměn ředitelům mateřských škol a
základních škol“.
RM po projednání
schvaluje
předložený návrh odměn ředitelkám základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město
Blatná, v souladu se schválenými „Zásadami pro stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování
osobního a zvláštního příplatku a k poskytování odměn ředitelům mateřských a základních škol“.
Usnesení č. 356/18
k mimořádné odměně ředitelce PO „DS“.
RM po projednání
schvaluje
předloženou mimořádnou odměnu za II. pololetí 2018 pro ředitelku příspěvkové organizace Domov
pro seniory.
Usnesení č. 357/18
k uzavření smluv o výpůjčce sbírkových předmětů.
RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce č. 5/2019 a Smlouvy o výpůjčce č. 6/2019 mezi městem Blatná a
Centrem kultury a vzdělávání Blatná, nám. Míru 212, Blatná dle předložených návrhů.
Usnesení č. 358/18
ke kácení dřevin na pozemku města Blatná v k.ú. Blatná.
RM po projednání
souhlasí
s pokácením celkem 61 ks dřevin (dle přílohy v k. ú. Blatná, obec Blatná na pozemku Města Blatná).
Usnesení č. 359/18
k žádosti o schválení zpracovatele lesní hospodářské osnovy včetně schválení smlouvy o dílo.
RM po projednání
a) schvaluje
zpracovatele veřejné zakázky „Zpracování lesní hospodářské osnovy Blatná“, společnost
LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o., Šarochova 1328, 250 02 Stará Boleslav, IČO: 25065602;
b) schvaluje
smlouvu o dílo ke zpracování lesní hospodářské osnovy s platností 2020-2029 pro zařizovací obvod
Blatná, mezi Městem Blatná, Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, IČO: 00250996 a
LESPROJEKTEM Stará Boleslav, Šarochova 1328, 250 02 Brandýs nad Labem, IČO: 25065602.

Usnesení č. 360/18
ke zřízení Komise dopravní a ke jmenování jejího předsedy a členů.
RM po projednání
a) zřizuje
Komisi dopravní;
b) jmenuje
předsedou Komise dopravní Ing. Roberta Flanderu a členy této komise Ing. Jana Valáška, Romana
Urbánka, npor. Mgr. Bc. Vladimíra Čelakovského, Vladimíra Vaňka, Emila Havelku, Zdeňka
Hajníka, Filipa Řezáče.
Usnesení č. 361/18
ke zřízení Komise pro rozvoj města a ke jmenování jejího předsedy a členů.
RM po projednání
a) zřizuje
Komisi pro rozvoj města;
b) jmenuje
předsedou Komise pro rozvoj města Ing. Miloslava Víta a členy této komise Bc. Václava Koubka,
Ing. arch. Šimona Vojtíka, Mgr. Karla Petrána, Ing. Luďka Jánského, Václava Smetáka, Ing. arch.
Kateřinu Řebřinovou, Ing. Terezu Červenou, Mgr. Vlastimila Peterku.
Usnesení č. 362/18
ke zřízení Komise pro nakládání s obecním majetkem a ke jmenování jejího předsedy a členů.
RM po projednání
a) zřizuje
Komisi pro nakládání s obecním majetkem;
b) jmenuje
předsedou Komise pro nakládání s obecním majetkem Miroslava Vaněčka a členy této komise
Jaroslava Blovského, Bc. Jiřího Scheinherra, Stanislava Žižku, Ing. Václava Cheníčka, Josefa
Hospergra, Romana Pojera.
Usnesení č. 363/18
ke zřízení Komise pro vzdělávání a sport a ke jmenování jejího předsedy a členů.
RM po projednání
a) zřizuje
Komisi pro vzdělávání a sport;
b) jmenuje
předsedou Komise pro vzdělávání a sport Mgr. Marcelu Karbanovou a členy této komise Ing. Evu
Linhartovou, Ing. Dušana Malečka, Mgr. Radka Řebřinu, Michala Vanducha, Mgr. Radku
Kocúrovou, PaedDr. Evu Wachtlovou.
Usnesení č. 364/18
ke zřízení Komise prevence kriminality a ke jmenování jejího předsedy a členů.
RM po projednání
a) zřizuje
Komisi prevence kriminality;
b) jmenuje
předsedou Komise prevence kriminality Bc. Kateřinu Malečkovou a členy této komise Jana Hromadu
DiS., Mgr. Ondřeje Kočovského, Josefa Petrovce, Mgr. Ivu Tvrdou, pprap. Martina Tůmu, Petra
Vaňka, Mgr. Blanku Posavádovou.
Usnesení č. 365/18
k návrhu na přidělení bytů IV. kategorie na adrese Purkyňova 226, Blatná.
RM po projednání
schvaluje
a) přidělení bytu č. 4, IV. kategorie, na adrese Purkyňova 226, Blatná, panu V. P., na dobu 6 měsíců,
a to od 01.12.2018 do 31.05.2019;

b) přidělení bytu č. 6, IV. kategorie, na adrese Purkyňova 226, Blatná, manželům L. a J. R., na dobu
6 měsíců, a to od 01.12.2018 do 31.05.2019.
Usnesení č. 366/18
k oznámení o přechodu nájmu.
RM po projednání
bere na vědomí
přechod nájmu na základě rozhodnutí Okresního soudu z manželů K. na paní M. K.
Usnesení č. 367/18
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. 2 o velikosti
3+1, K Jatkám 1260 Blatná, z pana M. M. na paní K. M.
Usnesení č. 368/18
ke schválení dodatku č. 10 k mandátní smlouvě č. 1/2013/TSM.
RM po projednání
schvaluje
dodatek č. 10 k mandátní smlouvě č. 1/2013/TSM dle předloženého návrhu.

