Usnesení
z 9. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 6. března 2019
Usnesení č. 69/19
k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Blatná – Za Malým vrchem, parc.
č. 846/117“.
RM po projednání
a) schvaluje
zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – kabel NN, kabelový pilíř NN,
uzemnění na částech pozemků p.č. 846/9, p.č. 846/109 a p.č. 846/111 v katastrálním území a obci
Blatná, podle geometrického plánu č. 2892-201/2018, který vyhotovila společnost Ingera Písek s.r.o.;
za účelem jejího provozování s oprávněním zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční
soustavu na pozemku, jakož i právo 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. PI-014330052970/001 mezi městem Blatná a
společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 70/19
ke zřízení věcného břemene v pozemku st.p.č. 2317 v k.ú. Blatná.
RM po projednání
a) schvaluje
zřízení věcného břemene (služebnosti) za účelem stezky a cesty a oprávnění údržby a opravy pozemní
komunikace na části pozemku st.p.č. 2317 dle geometrického plánu č. 2894-4/2019 v katastrálním
území a obci Blatná dle předloženého návrhu;
b) souhlasí
s podpisem prohlášení o zřízení služebností stezky a cesty k tíži služebného pozemku st.p.č. 2317 a ve
prospěch panujícího pozemku p.č. 157/12 v katastrálním území a obci Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 71/19
k vyúčtování táborové základny Kadov za rok 2018.
RM po projednání
bere na vědomí
předloženou zprávu Sboru dobrovolných hasičů Blatná o vyúčtování táborové základny Kadov za rok
2018.
Usnesení č. 72/19
k žádosti o schválení vodného a stočného Blatná – 2019.
RM po projednání
schvaluje
pro město Blatná na rok 2019 cenu vodného (45,67 Kč vč. DPH/1 m3) a stočného (31,07 Kč vč. DPH/1
m3), tj. cena vodného a stočného celkem ve výši 76,74 Kč vč. DPH/1 m3.
Usnesení č. 73/19
k nabídce dodávky elektřiny.
RM po projednání
a) souhlasí
s nabídkou dodávky elektřiny na období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021 na odběrná místa veřejného osvětlení
dle předloženého návrhu;
b) souhlasí
s uzavřením smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny na období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021 mezi
Městem Blatná a společností E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice.
Usnesení č. 74/19
k žádosti o souhlas vlastníka s připojením odběrných míst.
RM po projednání
souhlasí

s uzavřením souhlasů vlastníka s připojením odběrných míst na pozemcích města p.č. 39/3 a 2233
v k.ú. Blatná mezi městem Blatná a společností E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 75/19
k žádosti o schválení zhotovitele akce „Rekonstrukce komunikace Milčice“.
RM po projednání
a) schvaluje
zhotovitele na akci „Rekonstrukce komunikace Milčice“ firmu EUROVIA Silba, a. s., Lobezská
1191/74, 326 00 Plzeň za nabídkovou cenu 1.471.200,55 Kč + DPH (1.780.152,67 Kč vč. DPH);
b) souhlasí
s uzavřením SOD na akci „Rekonstrukce komunikace Milčice“ mezi městem Blatná a firmou
EUROVIA Silba, a. s., Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 76/19
k žádosti o schválení zhotovitele akce „Kotelna MěÚ Blatná“.
RM po projednání
a) schvaluje
zhotovitele na akci „Kotelna MěÚ Blatná“ firmu Jiří Štědronský, Buzice 98, Blatná 38801 za
nabídkovou cenu 332.460,00 Kč + DPH (402.277,00 Kč vč. DPH);
b) souhlasí
s uzavřením SOD na akci „Kotelna MěÚ Blatná“ mezi městem Blatná a firmou Jiří Štědronský, Buzice
98, Blatná 38801 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 77/19
k žádosti o vstup do pozemku.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemku p.č. 2276/2 k.ú. Blatná ve vlastnictví města Blatná, za účelem umístění
kabelového vedení NN, v souvislosti s realizací akce „Blatná – kNN parc.č. 493/60“;
b) souhlasí
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030049983/003 na akci
„Blatná – kNN parc.č. 493/60“ 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. 78/19
k žádosti o vstup do pozemků.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemků p.č. 1939/18 a p.č. 1939/9, k.ú. Blatná pro pana V. M., Hellichova 395/9, Malá
Strana 118 00 Praha 1 za účelem připojení inženýrských sítí – vodovodu a kanalizace;
b) souhlasí
s uložením inženýrských sítí – vodovodu a kanalizace do pozemků p.č. 1939/18 a p.č. 1939/9, k.ú.
Blatná;
c) souhlasí
s napojením na veřejný vodovod;
d) souhlasí
s napojením a vypouštěním odpadních vod do kanalizace;
e) souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zajištění záručních podmínek na opravu komunikace – chodníku;
f) 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 e) tohoto
usnesení a písemného předání dotčeného úseku pozemní komunikace.
Usnesení č. 79/19
k žádosti o vstup do pozemku.

RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemku p.č. 229/5, k.ú. Blatná pro vlastníky nemovitosti ul. Jiráskova č.p. 252, Blatná,
za účelem připojení inženýrských sítí – vodovodní přípojky;
b) souhlasí
s uložením inženýrských sítí – vodovodní přípojky do pozemku p.č. 229/5, k.ú. Blatná;
c) souhlasí
s napojením na veřejný vodovod;
d) 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. 80/19
k žádosti o vstup do pozemku.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemku p.č. 1442/50, k.ú. Blatná pro pana J. V. a paní L. V., Vrbenská 119, 388 01
Blatná, za účelem připojení inženýrských sítí – kanalizace;
b) souhlasí
s uložením inženýrských sítí – kanalizace do pozemku p.č. 1442/50, k.ú. Blatná;
c) souhlasí
s napojením a vypouštěním odpadních vod do kanalizace;
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. 81/19
k žádosti o schválení podání žádosti o dotaci do dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora
chytrých měst a obcí“ na akci „Elektrokola pro Blatnou“.
RM po projednání
schvaluje
podání žádosti o dotaci do dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora chytrých měst a obcí“ na
akci „Elektrokola pro Blatnou“.
Usnesení č. 82/19
k žádosti Domova sv. Josefa.
RM po projednání
neschvaluje
poskytnutí peněžitého daru Oblastní charitě Červený Kostelec (stř. Domov sv. Josefa) a uzavření
darovací smlouvy dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 83/19
k žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení přijetí finančního daru.
RM po projednání
schvaluje
přijetí finančního daru dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 84/19
k návrhu na vydání Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby.
RM po projednání
schvaluje
vydání podporujícího Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 85/19
ke kácení dřevin na pozemku města Blatná v k.ú. Blatná.
RM po projednání

souhlasí
s kácením celkem 5 ks dřevin v k. ú. Blatná, obec Blatná na pozemku Města Blatná.
Usnesení č. 86/19
k použití znaku města Blatná pro firmu S-pro servis s.r.o.
RM po projednání
souhlasí
s použitím znaku města Blatná pro firmu S-pro servis s.r.o., Pivovarská 1272, 388 01 Blatná, na
webových stránkách předmětné společnosti.
Usnesení č. 87/19
k přidělení bytu v majetku města.
RM po projednání
nesouhlasí
s přidělením bytu do nájmu v obecním zájmu panu M. H., zaměstnanci ČSAD AUTOBUSY České
Budějovice a.s.
Usnesení č. 88/19
k žádosti o schválení zhotovitele akce „Obnova interiérových výplní suterénu čp. 212 v Blatné“.
RM po projednání
a) schvaluje
zhotovitele na akci „Obnova interiérových výplní suterénu čp. 212 v Blatné“ firmu Milan Hrubý –
Kovářství, Čekanice 71, Blatná za nabídkovou cenu 83 780,-;
b) souhlasí
s uzavřením SOD na akci „Obnova interiérových výplní suterénu čp. 212 v Blatné“ mezi městem
Blatná a firmou Milan Hrubý – Kovářství, Čekanice 71, Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 89/19
k žádosti o schválení zhotovitele akce „Obnova podlah a omítek suterénu čp. 212 v Blatné“.
RM po projednání
a) schvaluje
zhotovitele na akci „Obnova podlah a omítek suterénu čp. 212 v Blatné“ firmu Petr Rakovan, Malý
vrch 768, Blatná za nabídkovou 100 840,05,-;
b) souhlasí
s uzavřením SOD na akci „Obnova podlah a omítek suterénu čp. 212 v Blatné“ mezi městem Blatná a
firmou Petr Rakovan, Malý vrch 768, Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 90/19
k žádosti o schválení zhotovitele akce „Obnova fasády průčelí objektu čp. 212 v Blatné“.
RM po projednání
a) schvaluje
zhotovitele na akci „Obnova fasády průčelí objektu čp. 212 v Blatné“ firmu Pavel Zach, Nahošín 22,
Strakonice za nabídkovou 139 676,61,- Kč;
b) souhlasí
s uzavřením SOD na akci „Obnova fasády průčelí objektu čp. 212 v Blatné“ mezi městem Blatná a
firmou Pavel Zach, Nahošín 22, Strakonice dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 91/19
k informaci o pravomoci Komise pro rozvoj města.
RM po projednání
bere na vědomí
informaci, že Komise pro rozvoj města přebírá pravomoce zrušené Komise pro státní památkovou péči.
Usnesení č. 92/19
k předložené žádosti příspěvkové organizace Centrum kultury a vzdělávání Blatná o schválení věcných
cen do tomboly plesu města Blatná.
RM po projednání
schvaluje
věcné ceny do tomboly plesu města Blatná dle návrhu příspěvkové organizace Centrum kultury a
vzdělávání Blatná a uděluje příspěvkové organizaci souhlas s přijetím darů uvedených v tomto návrhu.

