Usnesení
z 3. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 12. prosince 2018
Usnesení č. 373/18
k žádosti o souhlas s umístěním sídla.
RM po projednání
souhlasí
s umístěním sídla pro SRPŠ při ZŠ J. A. Komenského Blatná, z. s., IČO: 482 23 271 na adrese
náměstí J. A. Komenského 387, 388 01 Blatná.
Usnesení č. 374/18
k převodu správy domů čp. 727 a čp. 725 v Blatné.
RM po projednání
a) souhlasí
s převodem správy objektů čp. 727 a čp. 725 v Blatné do správy Technických služeb města Blatné,
s.r.o. s platností od 1. 1. 2019;
b) schvaluje
přílohu č. 1 příkazní smlouvy č. 1/2014/TS ze dne 20. 5. 2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 12.
2017 uzavřené mezi městem Blatná a Technickými službami města Blatné dle předloženého návrhu;
c) schvaluje
přílohu č. 3c (výpočtový list nájemného) ke smlouvě o nájmu tepelných zařízení ze dne 31. 12. 1997
(ve znění dodatků) uzavřené mezi městem Blatná a Technickými službami města Blatné dle
předloženého návrhu;
d) schvaluje
přílohu č. 2a (předávací protokol) ke smlouvě ke smlouvě o nájmu tepelných zařízení ze dne 31. 12.
1997 (ve znění dodatků) uzavřené mezi městem Blatná a Technickými službami města Blatné dle
předloženého návrhu.
Usnesení č. 375/18
k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Příp. STL Blatná, Na Příkopech - fara“.
RM po projednání
a) schvaluje
zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – STL přípojky plynovodu, na
částech pozemků p.č. 1944/1, p.č. 1944/3, p.č. 1984/2 a p.č. 2143 v katastrálním území a obci Blatná
podle geometrického plánu č. 2853-170180/2018 za účelem jejího provozování s oprávněním zřídit,
provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu, jakož i právo oprávněné 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. ZP-014330049570/001 mezi městem Blatná a
společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 376/18
k záměru uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor – čp. 10, Blatná.
RM po projednání
schvaluje
záměr uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 26. 3. 2002, která byla
uzavřena mezi městem Blatná a společností Česká spořitelna, a.s., IČO 45244782, Olbrachtova
1929/62, Praha (ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 7. 2015), spočívající v prodloužení doby nájmu na
dobu určitou a to do 31. 12. 2025 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 377/18
k žádosti o vstup do pozemku.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemku p.č. 416/35 k.ú. Blatná ve vlastnictví města Blatná, za účelem umístění
kabelového vedení NN, v souvislosti s realizací akce „Blatná – parc.č. 416/30, kabel NN“;

b) souhlasí
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030045327/002 na akci
„Blatná – parc.č. 416/30, 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. 378/18
k žádosti o vstup do pozemků.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemků p.č. 1327/7 a p.č. 2070/1 k.ú. Blatná ve vlastnictví města Blatná, za účelem
umístění kabelového vedení NN, v souvislosti s realizací akce „Řečice – úprava NN čp. 12 a čp. 13“;
b) souhlasí
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040015970/002 na akci
„Řečice – úprava NN čp. 12 a čp. 13“ 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. 379/18
k žádosti o vstup do pozemků.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemků p.č. 836/75, p.č. 836/76, p.č. 836/77, p.č. 836/78, p.č. 836/81 p.č. 850/24 a
p.č. 2022/9 k.ú. Blatná ve vlastnictví města Blatná, za účelem umístění kabelového vedení NN, v
souvislosti s realizací akce „Blatná – propoj TS, závady ŘPÚ, parc.č. 836/7“;
b) souhlasí
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040015439/001 na akci
„Blatná – propoj TS, závady ŘPÚ, parc.č. 836/7“ 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. 380/18
k žádosti o schválení doplnění ceníku pronájmů a služeb v prostorách kavárny Komunitního centra
aktivního života.
RM po projednání
schvaluje
doplnění ceníku pronájmů a služeb v prostorách Komunitního centra aktivního života.
Usnesení č. 381/18
k žádosti o souhlas s Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blatná mezi Dobrovolným
svazkem obcí Horažďovicko a městem Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 382/18
k žádosti o souhlas se Smlouvou o právu provést stavbu.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu na akci Úprava chodníku T. G. M. - k. ú. Blatná mezi
Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje a městem Blatná dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 383/18
k žádosti o uzavření smlouvy o výpůjčce.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi Svazkem měst a obcí okresu Strakonice, Velké náměstí 2,
386 21 Strakonice a Městem Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 384/18
ke schválení Smlouvy o pronájmu kopírovacích strojů č. N337/18, Dodatku č. 1 ke Smlouvě o
pronájmu kopírovacích strojů č. N28/16 a Dodatku č. 17 k servisní a materiálové smlouvě č. 43/98.
RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o pronájmu kopírovacích strojů č. N337/18, Dodatku č. 1 ke Smlouvě o pronájmu
kopírovacích strojů č. N28/16 a Dodatku č. 17 k servisní a materiálové smlouvě č. 43/98 mezi
městem Blatná a MIN-servis spol. s r.o., Skuherského 65, 370 01 České Budějovice, dle
předloženého návrhu.
Usnesení č. 385/18
ke schválení smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb uzavřenou mezi Městem Blatná a
LinMed s.r.o., Hálova 1294, Blatná.
RM po projednání
a) schvaluje
smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb uzavřenou mezi Městem Blatná a LinMed s.r.o,
Hálova 1294, Blatná;
b) ruší
smlouvu o zajišťování preventivní péče uzavřené mezi Městem Blatná a MUDr. Josefem Linhartem
dne 28.01.2009.
Usnesení č. 386/18
k návrhu Směrnice č. 8/2018.
RM po projednání
schvaluje
Směrnici č. 8/2018 - Sazebník úhrad za poskytování informací s účinností od 01.01.2019.
Usnesení č. 387/18
k mimořádné odměně řediteli PO „CKVB“.
RM po projednání
schvaluje
mimořádnou odměnu za II. pololetí 2018 pro ředitele příspěvkové organizace Centrum kultury a
vzdělávání Blatná dle předloženého návrhu pana místostarosty.
Usnesení č. 388/18
k předloženému „Platovému zařazení ředitelů škol od 1. 1. 2019“ na základě nařízení vlády č.
263/2018 Sb. ze dne 14. listopadu 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a zvýšení příplatku za vedení ředitelce ZŠ T.
G. Masaryka 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“.
RM po projednání
a) schvaluje
„Platové zařazení ředitelů škol od 1. 1. 2019“ na základě nařízení vlády č. 263/2018 Sb. ze dne 14.
listopadu 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě;
b) schvaluje

zvýšení příplatku za vedení a zvýšení osobního příplatku ředitelce ZŠ T. G. Masaryka 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. 389/18
k rozpočtu a střednědobému výhledu rozpočtu zřízených příspěvkových organizací města Blatná.
RM po projednání
a) schvaluje
1) rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021 příspěvkové organizace Centrum
kultury a vzdělávání Blatná dle upraveného návrhu;
2) rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021 příspěvkové organizace Domov
pro seniory dle předloženého návrhu;
3) rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021 příspěvkové organizace Mateřská
škola Blatná, Šilhova dle upraveného návrhu;
4) rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021 příspěvkové organizace Mateřská
škola Blatná, Vrchlického dle upraveného návrhu;
5) rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021 příspěvkové organizace Základní
škola J. A. Komenského Blatná dle upraveného návrhu;
6) rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021 příspěvkové organizace Základní
škola T. G. Masaryka Blatná dle upraveného návrhu;
b) ruší
dnem schválení střednědobých výhledů rozpočtu 2020-2021 platnost stávajících střednědobých
výhledů rozpočtů 2019-2020.
Usnesení č. 390/18
k předloženým žádostem Základní školy T. G. Masaryka Blatná, Mateřské školy Blatná, Šilhova a
Mateřské školy Blatná, Vrchlického o převody mezi položkami v rámci rozpočtu v r. 2018.
RM po projednání
a) schvaluje
žádost Základní školy T. G. Masaryka Blatná o převod mezi položkami v rámci rozpočtu v r. 2018;
b) schvaluje
žádost Mateřské školy Blatná, Šilhova o převod mezi položkami v rámci rozpočtu v r. 2018;
c) schvaluje
žádost Mateřské školy Blatná, Vrchlického o převod mezi položkami v rámci rozpočtu v r. 2018.
Usnesení č. 391/18
k předložené žádosti o přijetí finančního daru pro ZŠ T. G. Masaryka Blatná, tř. T. G. Masaryka 520,
388 01 Blatná.
RM po projednání
schvaluje
přijetí finančního daru pro ZŠ T. G. Masaryka Blatná, tř. T. G. Masaryka 520, 388 01 Blatná dle
předložené žádosti.
Usnesení č. 392/18
k poskytnutí peněžitého daru organizaci Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
RM po projednání
schvaluje
poskytnutí peněžitého daru organizaci Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. ve výši 10 000 Kč a
uzavření darovací smlouvy dle upraveného návrhu.
Usnesení č. 393/18
k poskytnutí peněžitého daru organizaci Domácí hospic Athelas – středisko Husitské diakonie.
RM po projednání
schvaluje
poskytnutí peněžitého daru organizaci Domácí hospic Athelas ve výši 5 000 Kč a uzavření darovací
smlouvy dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 394/18
ke změně rozpisu rozpočtu na rok 2018.
RM po projednání
schvaluje
změny rozpisu rozpočtu na rok 2018 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 395/18
k žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení přijetí finančního a hmotného daru.
RM po projednání
schvaluje
a) přijetí finančního daru dle předloženého návrhu;
b) přijetí hmotného daru dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 396/18
k informaci Domova pro seniory Blatná o výsledku vyhodnocení nabídek nákupu osobního
automobilu pro pečovatelskou službu.
RM po projednání
bere na vědomí
výsledek vyhodnocení nabídek nákupu osobního automobilu pro pečovatelkou službu.
Usnesení č. 397/18
k návrhu na přidělení bytů IV. kategorie na adrese Purkyňova 226, Blatná.
RM po projednání
schvaluje
a) přidělení bytu č. 1, IV. kategorie, na adrese Purkyňova 226, Blatná, Ing. J. Č., na dobu 6 měsíců,
a to od 01.01.2019 do 30.06.2019;
b) přidělení bytu č. 2, IV. kategorie, na adrese Purkyňova 226, Blatná, panu F. B., na dobu 6 měsíců,
a to od 01.01.2019 do 30.06.2019;
c) přidělení bytu č. 5, IV. kategorie, na adrese Purkyňova 226, Blatná, panu K. D., na dobu 12
měsíců, a to od 01.01.2019 do 31.12.2019.
Usnesení č. 398/18
k Seznamu zájemců o přidělení bytu zvláštního určení (DPS Blatná).
RM po projednání
schvaluje
Seznam zájemců o přidělení bytu zvláštního určení (DPS Blatná) dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 399/18
k přidělení bytu v majetku města.
RM po projednání
souhlasí
s přidělením bytu č. 9, o velikosti 1+1, Nerudova čp. 1021, panu J. R., Zahradnická čp. 1034, 388 01
Blatná.
Usnesení č. 400/18
k přidělení bytu v majetku města do nájmu v obecním zájmu.
RM po projednání
souhlasí
s přidělením bytu do nájmu v obecním zájmu slečně K. P., zaměstnanci ZŠ T. G. Masaryka Blatná,
bytem Blatenská 191, Březnice.
Usnesení č. 401/18
k odsouhlasení uchazečů v seznamu žádostí o přidělení bytu dle bodového hodnocení k 1. 1. 2019.
RM po projednání
souhlasí
se seznamem žádostí o přidělení bytu v majetku města Blatná dle bodového hodnocení k 1. 1. 2019.

Usnesení č. 402/18
k odsouhlasení zvyšování nájmu o 20 % v bytech města Blatná od 1. 1. 2019.
RM po projednání
souhlasí
se zvyšováním nájmu v bytech města Blatná od 1. 1. 2019 o 20 %.
Usnesení č. 403/18
k odsouhlasení nového nájemného v bytech města Blatná od 1. 1. 2019.
RM po projednání
souhlasí
se změnou nájmu v bytech města Blatná od 1. 1. 2019 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 404/18
k uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení a firmou ASEKOL a.s. dle
přiloženého návrhu.
Usnesení č. 405/18
k žádosti o schválení zhotovitele akce „Revitalizace zeleně v Blatné“.
RM po projednání
a) schvaluje
zhotovitele na akci „Revitalizace zeleně v Blatné“ firmu Staler, spol. s r. o., Dubno 62, 261 01
Příbram, za nabídkovou cenu 2.207.856,50 Kč + DPH (2.671.506,37 vč. DPH);
b) souhlasí
s uzavřením SOD na akci „Revitalizace zeleně v Blatné“ mezi městem Blatná a firmou Staler, spol.
s r. o., Dubno 62, 261 01 Příbram dle předloženého návrhu.

