Usnesení
ze 4. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 9. ledna 2019
Usnesení č. 1/19
k uzavření smlouvy o spolupráci – I/20 OK Blatná.
RM po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČO 65993390 a městem Blatná
v souvislosti se stavbou I/20 OK Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 2/19
k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 22/2018.
RM po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 22/2018 ze dne 25. 10. 2018, která byla uzavřena mezi
městem Blatná a společností Termoprojekt – Ing. Miroslav Šlajs, IČO 11411783, Na Kovářské stráni
902/3, Plzeň dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 3/19
k uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor – čp. 10, Blatná.
RM po projednání
schvaluje
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. 4/19
k žádosti o schválení dodatku kanalizačního řádu města Blatná.
RM po projednání
souhlasí
se zněním navrženého dodatku kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu města Blatná dle
předloženého návrhu.
Usnesení č. 5/19
k žádosti o vstup do pozemku.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemku p.č. 2022/15 k.ú. Blatná ve vlastnictví města Blatná, za účelem úpravy
kabelového vedení NN, v souvislosti s realizací akce „Blatná – úprava NN B. Němcové čp. 2“;
b) souhlasí
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040016079/002 na akci
„Blatná – úprava NN B. Němcové čp. 2“ 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. 6/19
k žádosti o uzavření pojistné smlouvy.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Pojistné smlouvy č. 0036820075 mezi Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., Římská
45, 120 00 Praha 2 a Městem Blatná dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 7/19
k předložené žádosti Centra kultury a vzdělávání Blatná o převody mezi položkami v rámci rozpočtu
v r. 2018.
RM po projednání
schvaluje
žádost Centra kultury a vzdělávání Blatná o převody mezi položkami v rámci rozpočtu v r. 2018.
Usnesení č. 8/19
ke změně rozpisu rozpočtu na rok 2018.
RM po projednání
schvaluje
změny rozpisu rozpočtu na rok 2018 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 9/19
k rozpisu rozpočtu na rok 2019.
RM po projednání
schvaluje
rozpis rozpočtu na rok 2019 dle návrhu.
Usnesení č. 10/19
k informaci Domova pro seniory Blatná o připravovaném auditu pobytové sociální služby a o úpravě
vymezení cílové skupiny uživatelů pobytové sociální služby.
RM po projednání
bere na vědomí
a) informace o připravovaném auditu pobytové sociální služby;
b) úpravu vymezení cílové skupiny uživatelů pobytové sociální služby dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 11/19
ke kácení dřevin na pozemku města Blatná v k.ú. Blatná.
RM po projednání
souhlasí
s kácením celkem 29 ks dřevin (dle přílohy v k. ú. Blatná, obec Blatná na pozemku Města Blatná).
Usnesení č. 12/19
k přidělení bytu v majetku města.
RM po projednání
souhlasí
s přidělením bytu č. 5, o velikosti 2kk, Pivovarská 1258, panu J. K., trvale bytem Nerudova 729, 388
01 Blatná.
Usnesení č. 13/19
k přidělení bytu v majetku města.
RM po projednání
souhlasí
s přidělením bytu č. 4, o velikosti 2+1, Na Bílé husi 682, paní Ž. E. V., bytem Nad Lomnicí 1109,
388 01 Blatná.
Usnesení č. 14/19
k návrhu na jmenování kronikáře města Blatná pro rok 2019.
RM po projednání
jmenuje
kronikářem města pro rok 2019 pana Ing. Ondřeje Sedláčka, Čechova 292, 388 01 Blatná.
Usnesení č. 15/19
k předloženým výsledkům veřejnosprávních kontrol PO za rok 2018.
RM po projednání
bere na vědomí
předložené výsledky veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací města Blatná za rok 2018.

