Usnesení
ze 79. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 7. března 2018
Usnesení č. 58/18
k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – „I/20 OK Blatná“ –
kanalizace, VO a souhlas se záborem.
RM po projednání
a) schvaluje
budoucí zřízení věcného břemene ve formě služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu umístění
stavby kanalizace a veřejného osvětlení, a v právu jejich opravy a údržby dle předloženého návrhu;
b) souhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. BVB/11/ST/KK
mezi Jihočeským krajem – Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje a městem Blatná dle
předloženého návrhu;
c) souhlasí
s dočasným a trvalým záborem pozemků p.č. 229/5, 229/6, 238/2, 238/78, 1939/5, 1939/6, 1939/11,
1939/12, 1939/17, 1949, 1950/2, 2093/10, 2416 v souvislosti se stavbou „I/20 OK Blatná“
s následným majetkovým vypořádáním pozemků dle předloženého návrhu;
d) souhlasí
s provedením stavby „I/20 OK Blatná“;
e) souhlasí
s provedením kácení dřevin v souvislosti se stavbou „I/20 OK Blatná“;
f) souhlasí
s odnětím části dotčených pozemků ze ZPF v souvislosti se stavbou „I/20 OK Blatná“.
Usnesení č. 59/18
ke skládce Hněvkov – 4. etapa, vynětí z LPF.
RM po projednání
souhlasí
s odnětím částí pozemku p.č. 325/3 v k.ú. Hněvkov u Mačkova o celkové výměře 1.330 m2 z plnění
funkcí lesa v souvislosti s realizací 4. etapy skládky Blatná – Hněvkov dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 60/18
k žádosti o schválení pojišťovny na „Pojištění majetku a odpovědnosti města Blatná“.
RM po projednání
a) schvaluje
pojišťovnu na „Pojištění majetku a odpovědnosti města Blatná“ firmu VZP pojišťovna, a.s., Ke
Štvanici 656/3, 186 00 Praha - Karlín za nabídkovou cenu 929 816,-Kč;
b) souhlasí
s uzavřením smlouvy na „Pojištění majetku a odpovědnosti města Blatná“ mezi městem Blatná a
firmou VZP pojišťovna, a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha - Karlín dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 61/18
k žádosti o schválení zhotovitele akce „Rozšíření mateřské školy Blatná Vrchlického – část Husovy
sady“.
RM po projednání
a) schvaluje
zhotovitele na akci „Rozšíření mateřské školy Blatná Vrchlického – část Husovy sady“ firmu
INVESSALES spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 – Nové Město za nabídkovou cenu
5.190.395,98 Kč + DPH (6.280.379,14 Kč vč. DPH);
b) souhlasí
s uzavřením SOD na akci „Rozšíření mateřské školy Blatná Vrchlického – část Husovy sady“ mezi
městem Blatná a firmou INVESSALES spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 – Nové
Město dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 62/18

k žádosti o schválení zhotovitele akce „Oprava a výměna oken čp. 212 v Blatné“.
RM po projednání
a) schvaluje
zhotovitele na akci „Oprava a výměna oken čp. 212 v Blatné“ firmu Jan Prexl – truhlářství, Velký
vrch 942, 388 01 Blatná za nabídkovou cenu 462.373,- Kč + DPH (559.471,30 Kč vč. DPH);
b) souhlasí
s uzavřením SOD na akci „Oprava a výměna oken čp. 212 v Blatné“ mezi městem Blatná a firmou
Jan Prexl – truhlářství, Velký vrch 942, 388 01 Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 63/18
k žádosti o schválení zhotovitele akce „Obnova podlah, omítek a interiérových výplní suterénu čp.
212 v Blatné“.
RM po projednání
a) schvaluje
zhotovitele na akci „Obnova podlah, omítek a interiérových výplní suterénu čp. 212 v Blatné“ firmu
Petr Rakovan, Malý vrch 768, 388 01 Blatná za nabídkovou cenu 338.839,96 Kč (neplátce DPH);
b) souhlasí
s uzavřením SOD na akci „Obnova podlah, omítek a interiérových výplní suterénu čp. 212 v Blatné“
mezi městem Blatná a firmou Petr Rakovan, Malý vrch 768, 388 01 Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 64/18
k žádosti o schválení zhotovitele akce „Komunikace ul. Topičská Blatná“.
RM po projednání
a) schvaluje
zhotovitele na akci „Komunikace ul. Topičská Blatná“ firmu Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190,
339 01 Klatovy za nabídkovou cenu 895.810,14 Kč + DPH (1.083.930,27 Kč vč. DPH);
b) souhlasí
s uzavřením SOD na akci „Komunikace ul. Topičská Blatná“ mezi městem Blatná a firmou Silnice
Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 65/18
k žádosti o vstup do pozemku.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemku p.č. 2037/1, k.ú. Blatná pro TJ Sokol Blatná, Kalinovo náměstí 580, 388 01
Blatná, za účelem ověření stavu uzemnění hromosvodu;
b) souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zajištění záručních podmínek na opravu komunikace – chodníku;
c) 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
b) tohoto usnesení a písemného předání dotčeného úseku pozemní komunikace.
Usnesení č. 66/18
k žádosti o stanovisko k povolení připojení (sjezdu).
RM po projednání
souhlasí
s povolením sjezdu na pozemek parc.č. 413/2 z místní komunikace na pozemku parc.č. 2265, ul.
Habrová, vše v k.ú. Blatná, na náklady žadatele, dle předloženého návrhu, z důvodu plánované
stavby garáže, pro pana Bc. V. Ch., Nad Lomnicí 1256, 388 01 Blatná.
Usnesení č. 67/18
k žádosti o souhlas s úpravou chodníku pro zřízení sjezdu.
RM po projednání
souhlasí

s úpravou chodníku (vč. snížení obruby) na pozemku parc.č. 2022/1 v k.ú. Blatná, ul. Paštická, na
náklady žadatele, dle předloženého návrhu, pro zřízení sjezdu na pozemek parc.č.st. 590 a parc.č.
896/216 v k.ú. Blatná ze silnice č. III/1734, pro Ing. M. F. a Ing. O. Š., U Čertova kamene 1064, 388
01 Blatná.
Usnesení č. 68/18
k zápisu ze zasedání dopravní komise.
RM po projednání
bere na vědomí
zápis ze zasedání dopravní komise, které se konalo dne 21.02.2018, a souhlasí s přípravou a
následnou realizací navržených opatření.
Usnesení č. 69/18
k návrhu uzavření Smlouvy o dílo se společností Gordic spol. s r.o. týkající se provedení nezbytné
analýzy stávajícího stavu v souvislosti s přípravou na GDPR.
RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo s firmou GORDIC spol. s r.o. týkající se provedení nezbytné analýzy stavu
v souvislosti s přípravou na GDPR dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 70/18
k vnitřnímu předpisu.
RM po projednání
bere na vědomí
předložený vnitřní předpis upravující činnost Městské policie Blatná na úseku používání zbraní a
střeliv.
Usnesení č. 71/18
ke konkursnímu řízení – Mateřská škola Blatná, Vrchlického.
RM po projednání
bere na vědomí
uplynutí šesti let výkonu práce ředitelky Mateřské školy Blatná, Vrchlického dle § 166 odst. 3
školského zákona, žádost paní ředitelky o uvolnění z funkce k 31. 1. 2019 a obsazení vedoucího
pracovního místa ředitelky dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 72/18
k žádosti o schválení ceníku pronájmů a služeb v prostorách divadelního sálu v Sokolovně Blatná.
RM po projednání
schvaluje
ceník pronájmů a služeb v prostorách divadelního sálu v Sokolovně Blatná.
Usnesení č. 73/18
k žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení přijetí dotace.
RM po projednání
schvaluje
přijetí dotace dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 74/18
k oznámení Domova pro seniory Blatná.
RM po projednání
bere na vědomí
Sazebník Půjčovny kompenzačních pomůcek, platnost od 01.04.2018.
Usnesení č. 75/18
k nabídce majetku Domova pro seniory Blatná.
RM po projednání

nepřijímá
nabízený majetek a schvaluje jeho vyřazení a likvidaci.
Usnesení č. 76/18
k návrhu na přidělení bytu č. 4, IV. kategorie, na adrese Purkyňova 226, Blatná.
RM po projednání
schvaluje
přidělení bytu č. 4, IV. kategorie, na adrese Purkyňova 226, Blatná, panu V. P. na dobu 3 měsíců
(01.03.2018-31.05.2018)
Usnesení č. 77/18
k přidělení bytu v majetku města v obecním zájmu.
RM po projednání
souhlasí
s přidělením bytu č. 2 o velikosti 2+1 Na Bílé husi 731 do nájmu v obecním zájmu slečně M. Ch.,
zaměstnanci Domova pro seniory Blatná, bytem Nad Vdovečkem čp. 1208, Blatná.

