Usnesení
z 13. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 24. dubna 2019
Usnesení č. 135/19
k záměru pronájmu (zemědělského pachtu) částí pozemků p.č. 290/3 a p.č. 239/5 v k.ú. a obci Buzice.
RM po projednání
schvaluje
záměr pronájmu (zemědělského pachtu) části pozemku p.č. 290/3 o výměře cca 2.250 m2 a části
pozemku p.č. 239/5 o výměře cca 1.550 m2, oba dva v katastrálním území a obci Buzice dle
předloženého návrhu.
Usnesení č. 136/19
k žádosti o souhlas s dokumenty veřejné zakázky I/20 OK Blatná.
RM po projednání
a) souhlasí
s Rozhodnutím o výběru dodavatele veřejné zakázky s názvem I/20 OK Blatná dle předloženého
návrhu;
b) souhlasí
s Oznámením o výběru dodavatele veřejné zakázky s názvem I/20 OK Blatná dle předloženého návrhu;
c) souhlasí
se Smlouvou o dílo akce I/20 OK Blatná mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4, Městem Blatná, T.G. Masaryka 322, 388 01 Blatná a firmou Strabag a.s., Na Bělidle
198/21, 150 00 Praha 5 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 137/19
k žádosti o souhlas se Smlouvou o budoucí smlouvě o připojení ke kanalizační síti.
RM po projednání
souhlasí
se Smlouvou o budoucí smlouvě o připojení ke kanalizační síti mezi městem Blatná a vlastníky
pozemků p.č. 1269/1 a 1264/37 k.ú. Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 138/19
k žádosti o souhlas se Smlouvou o zhotovení půdní vestavby.
RM po projednání
souhlasí
se Smlouvou o zhotovení půdní vestavby mezi městem Blatná a pí R. N., Blýskavky č.p. 1328, 388 01
Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 139/19
k žádosti o vstup do pozemku.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemku p.č. 1939/7, k.ú. Blatná pro pana V. Č. Dipl. tech., Českobrodská 1013/48A,
190 01 Praha 9, za účelem opravy inženýrských sítí – kanalizační přípojky;
b) 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. 140/19
k žádosti o schválení zhotovitele akce „Rekonstrukce komunikace ul. Malý vrch a ul. Nad Lomnicí“.
RM po projednání
a) schvaluje
zhotovitele na akci „Rekonstrukce komunikace ul. Malý vrch a ul. Nad Lomnicí“ firmu EUROVIA
Silba, a. s., Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň za nabídkovou cenu 2.479.220,21 Kč + DPH
(2.999.856,45 Kč vč. DPH);
b) souhlasí
s uzavřením SOD na akci „Rekonstrukce komunikace ul. Malý vrch a ul. Nad Lomnicí“ mezi městem
Blatná a firmou EUROVIA Silba, a. s., Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 141/19
k žádosti o souhlas se zvláštním užíváním komunikace – zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro
držitele průkazu ZTP.
RM po projednání
a) souhlasí
se zvláštním užíváním místní komunikace - vyhrazení podélného parkovacího stání v ulici Dvořákova
v místě dle předloženého návrhu, pro pana J. B., Tyršova 436, 388 01 Blatná;
b) souhlasí
s vyznačením
uvedeného
parkovacího
místa
pomocí
příslušné
svislé
a vodorovné dopravní značky, dle předloženého návrhu, na náklady Města Blatná;
c) ruší
usnesení č. 125/19 ze dne 10.04.2019.
Usnesení č. 142/19
k žádosti o stanovisko k povolení připojení (sjezdu).
RM po projednání
souhlasí
s povolením sjezdu na pozemky parc.č. 1264/46 a 1264/69 z místní komunikace na pozemcích parc.č.
1264/44 a 2066/7, ul. Řečická, vše v k.ú. Blatná, na náklady žadatelů, dle předloženého návrhu,
z důvodu
změny
připojení
novostavby
rodinného
domu,
pro
manžele
Š.
a B. P., Brigádnická 826, 388 01 Blatná.
Usnesení č. 143/19
k žádosti o stanovisko k povolení dvou připojení (sjezdů).
RM po projednání
souhlasí
s povolením dvou sjezdů na pozemek parc.č. 1264/75 z místní komunikace na pozemcích parc.č.
1264/44 a 2066/7, ul. Řečická, vše v k.ú. Blatná, na náklady žadatelky, dle předloženého návrhu,
z důvodu připojení novostavby rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami, pro paní V. P., Na
Růžových plantážích 1454, 388 01 Blatná.
Usnesení č. 144/19
k zápisu ze zasedání dopravní komise.
RM po projednání
a) bere na vědomí
zápis ze zasedání dopravní komise, které se konalo dne 10.04.2019;
b) souhlasí
s přípravou a následnou realizací navržených opatření.
Usnesení č. 145/19
ke změně rozpisu rozpočtu na rok 2019.
RM po projednání
schvaluje
změnu rozpisu rozpočtu na rok 2019 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 146/19
k předloženému návrhu stanovení osobního příplatku ředitelce MŠ Blatná, Vrchlického, Vrchlického
726, 388 01 Blatná v souladu se „Zásadami pro stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování
osobního a zvláštního příplatku a k poskytování odměn ředitelům mateřských a základních škol“ a
v souladu s § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, dle návrhu s účinností od
1. 5. 2019.
RM po projednání
schvaluje
osobní příplatek ředitelce MŠ Blatná, Vrchlického, Vrchlického 726, 388 01 Blatná v souladu se
„Zásadami pro stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku a
k poskytování odměn ředitelům mateřských a základních škol“ a v souladu s § 131 zákona č. 262/2006
Sb., zákoníku práce, v platném znění, dle návrhu s účinností od 1. 5. 2019.

Usnesení č. 147/19
k předložené žádosti o schválení finančního daru Základní škole T. G. Masaryka Blatná, okr.
Strakonice, tř. T. G. Masaryka 520, 388 01 Blatná.
RM po projednání
schvaluje
přijetí daru pro Základní školu T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice, tř. T. G. Masaryka 520, 388 01
Blatná dle předložené žádosti.
Usnesení č. 148/19
k žádosti o finanční podporu Domácího hospice sv. Markéty ve Strakonicích.
RM po projednání
schvaluje
poskytnutí peněžitého daru organizaci Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. ve výši 20.000 Kč a
uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 149/19
k žádosti o spolufinancování nepřímých nákladů.
RM po projednání
schvaluje
poskytnutí dotace z. ú. PREVENT 99 ve výši 10.000 Kč na odpisy automobilu, pohonné hmoty, drobný
dlouhodobý hmotný majetek ve vztahu k sociální službě Služby pro rodiny s dětmi PREVENT Blatensko a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle předloženého návrhu.

