Usnesení
z 10. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 27. března 2019
Usnesení č. 93/19
k záměru pronájmu částí pozemků v k.ú. Blatná – umístění dobíjecí stanice pro elektromobily.
RM po projednání
a) schvaluje
záměr pronájmu částí pozemků p.č. 2233, p.č. 39/3, p.č. 39/4 v katastrálním území a obci Blatná za
účelem umístění dobíjecí stanice pro elektromobily dle předloženého návrhu;
b) souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu nemovitosti mezi městem Blatná a společností E.ON
Česká republika, s.r.o., IČO: 25733591.
Usnesení č. 94/19
k žádosti o souhlas s uzavřením kupní smlouvy.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy na akci Elektronická úřední deska mezi městem Blatná a firmou POS
Digital s.r.o., Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4 Michle dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 95/19
k žádosti o souhlas s uzavřením SOD.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením SOD na akci Výměna oken č.p. 322 v Blatné mezi městem Blatná a firmou Jan PREXL –
Truhlářství, Velký vrch 942, 388 01 Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 96/19
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 Kalliopé s.r.o., Šandova 271, 345
22 Poběžovice za nabídkovou cenu 595.000,00 Kč + DPH (719.950,00 Kč vč. DPH);
b) souhlasí
s uzavřením SOD na akci „Oprava a výměna oken čp. 212 v Blatné“ mezi městem Blatná a firmou
Kalliopé s.r.o., Šandova 271, 345 22 Poběžovice dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 97/19
k žádosti o souhlas s připojením kanalizační přípojky.
RM po projednání
souhlasí
s připojením kanalizační přípojky z lokality u Roudenského rybníka přečerpáváním a podmínek dle
předloženého návrhu.
Usnesení č. 98/19
k žádosti o vstup do pozemků.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemků pozemku p.č. 853/5, p.č. 852/10 a p.č. 852/1, k.ú. Blatná pro firmu The ONE
spol. s.r.o., Na Bílé husi 757, 388 01 Blatná, za účelem napojení inženýrských sítí – plynové STL
přípojky;
b) souhlasí
s uložením inženýrských sítí – plynové STL přípojky do pozemků p.č. 853/5, p.č. 852/10 a p.č. 852/1,
k.ú. Blatná;
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. 99/19
k žádosti o vstup do pozemků.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemků p.č. 971/9 a p.č. 971/54, k.ú. Blatná pro pana L. F., Holečkova 787, 388 01
Blatná, za účelem uložení inženýrských sítí - vodovodní přípojky;
b) souhlasí
s uložením inženýrských sítí – vodovodní přípojky do pozemků p.č. 971/9 a p.č. 971/54, k.ú. Blatná;
c) souhlasí
s napojením na veřejný vodovod;
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. 100/19
k žádosti o vstup do pozemku.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemku p.č. 1939/6, k.ú. Blatná pro pana Mgr. O. M., Písecká 538, 388 01 Blatná, za
účelem opravy inženýrských sítí – kanalizační přípojky;
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. 101/19
k žádosti o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace.
RM po projednání
souhlasí
se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace na nám. J.A. Komenského, dle předloženého
návrhu, v termínu 29.04.2019 od 12,00 do 18,00 hod. (uzavírka parkoviště bude již od 6,00 hod.),
z důvodu konání akce Mezinárodní den tance, pro Centrum kultury a vzdělávání Blatná, nám. Míru
212, 388 01 Blatná.
Usnesení č. 102/19
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 17.05.2019 od 06,00 do 24,00 hod., z důvodu konání kulturní akce Studentský den,
pro Centrum kultury a vzdělávání Blatná, nám. Míru 212, 388 01 Blatná.
Usnesení č. 103/19
k žádosti o stanovisko k povolení připojení (sjezdu).
RM po projednání
souhlasí
s povolením sjezdu na pozemky parc.č. 846/128 a 846/137 z místní komunikace na pozemku parc.č.
846/9, ul. Za Malým vrchem, vše v k.ú. Blatná, na náklady žadatele, dle předloženého návrhu,
z důvodu připojení plánované stavby rodinného domu, pro pana Ing. M. R. a T. R., Dolní Ostrovec 107,
398 33 Ostrovec.

Usnesení č. 104/19
k žádosti o stanovisko k povolení připojení (sjezdu).
RM po projednání
souhlasí
s povolením sjezdu na pozemek parc.č. 1442/22 k místní komunikaci ul. Vrbenská na pozemku parc.č.
1442/50 v k.ú. Blatná, a se zrušením stávajícího sjezdu dle předloženého návrhu, z důvodu výstavby
rodinného domu, vše na náklady žadatele, pro pana J. V., Vrbenská 119, 388 01 Blatná.
Usnesení č. 105/19
k žádosti o stanovisko k povolení připojení (sjezdu).
RM po projednání
a) souhlasí
s povolením sjezdu na manipulační plochu STK Blatná (pozemky parc.č. 1915/7, 1759/4, 1759/5,
1759/6) k místní komunikaci na pozemku parc.č. 1915/2, vše v k.ú. Blatná, na náklady žadatele, dle
předloženého návrhu, z důvodu prodloužení čekací plochy vozidel před linkou STK a výhledového
stavebního záměru na pozemku parc.č. 1772/22 v k.ú. Blatná, pro STK Blatná, spol. s r.o., Vrbenská
1526, 388 01 Blatná;
b) souhlasí
s obnovou asfaltových vrstev (nový živičný povrch) na místní komunikaci na pozemku parc.č. 1915/2
v k.ú. Blatná, v místě povolovaného připojení, na náklady žadatele.
Usnesení č. 106/19
ke změně rozpisu rozpočtu na rok 2019.
RM po projednání
schvaluje
změnu rozpisu rozpočtu na rok 2019 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 107/19
k žádosti o finanční dar.
RM po projednání
schvaluje
poskytnutí peněžitého daru Zlatuši Malečkové ve výši 10.000 Kč a uzavření darovací smlouvy dle
předloženého návrhu.
Usnesení č. 108/19
k předloženým „Kritériím pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020“
v Mateřské škole Blatná, Šilhova a v Mateřské škole Blatná, Vrchlického.
RM po projednání
bere na vědomí
předložená „Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020“
v Mateřské škole Blatná, Šilhova a v Mateřské škole Blatná, Vrchlického.
Usnesení č. 109/19
k přehledu čerpání příspěvku na provoz a přehledu příjmů k 31.12.2018 příspěvkových organizací
zřízených městem Blatná a k předloženému zápisu z jednání finančního výboru ze dne 18.03.2019.
RM po projednání
a) bere na vědomí
přehled čerpání příspěvku na provoz a přehled příjmů k 31.12.2018 příspěvkových organizací
zřízených městem Blatná;
b) bere na vědomí
zápis z jednání finančního výboru ze dne 18.03.2019.
Usnesení č. 110/19
k účetním závěrkám příspěvkových organizací zřízených městem Blatná za rok 2018 a předloženému
návrhu na rozdělení výsledků hospodaření za rok 2018 do peněžních fondů příspěvkových organizací.
RM po projednání
a) schvaluje

účetní závěrky za r. 2018 příspěvkových organizací Základní škola J. A. Komenského Blatná, Základní
škola T. G. Masaryka Blatná, Mateřská škola Blatná, Šilhova, Mateřská škola Blatná, Vrchlického,
Centrum kultury a vzdělávání Blatná a Domov pro seniory;
b) schvaluje
výsledky hospodaření za rok 2018 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 a převod zlepšených výsledků hospodaření příspěvkových
organizací do fondu odměn a rezervního fondu dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 111/19
k žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení přijetí darů.
RM po projednání
schvaluje
přijetí darů dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 112/19
k žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení vyřazení pohledávek.
RM po projednání
schvaluje
vyřazení pohledávek dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 113/19
k žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení čerpání finančních prostředků z investičního fondu.
RM po projednání
schvaluje
čerpání finančních prostředků z investičního fondu
a) na plánované investice pro rok 2019 v bodech 1), 3), 4) předloženého návrhu;
b) na opravu frekvenčního měniče motoru výtahu modernizací dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 114/19
k žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení Odpisového plánu na rok 2019 – změna č. 2.
RM po projednání
schvaluje
Odpisový plán na rok 2019 – změna č. 2 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 115/19
k oznámení Domova pro seniory Blatná.
RM po projednání
bere na vědomí
Sazebník Základních služeb poskytovaných v Domově pro seniory v Blatné, Sazebník fakultativních
služeb poskytovaných v Domově pro seniory v Blatné a Sazebník základních úkonů Pečovatelské
služby Blatná s platností od 01.04.2019.
Usnesení č. 116/19
k nabídce majetku Domova pro seniory Blatná.
RM po projednání
nepřijímá
nabízený majetek a schvaluje jeho vyřazení a likvidaci.
Usnesení č. 117/19
ke kácení dřevin na pozemku města Blatná v k.ú. Blatná.
RM po projednání
souhlasí
s pokácením celkem 4 ks dřevin (dle přílohy v k. ú. Blatná, obec Blatná na pozemku Města Blatná).
Usnesení č. 118/19
k oznámení odpisu pohledávek za vyúčtování služeb za neobsazené byty v roce 2018.
RM po projednání
bere na vědomí
odpis pohledávek za služby ve vyúčtování za rok 2018 v částce 3 145 Kč.

