Usnesení
z 14. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 15. května 2019
Usnesení č. 150/19
k poskytnutí náhradních prostor.
RM po projednání
a) schvaluje
bezplatné poskytnutí náhradních prostor společnosti Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140
00 Praha 4, IČO: 452 44 782 po dobu plánované rekonstrukce pronajatých prostor dle smlouvy o nájmu
nebytových prostor ze dne 26. 3. 2002 (ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 7. 2005 a dodatku č. 2 ze dne
21. 1. 2019) v období od 15. 6. 2019 do 18. 8. 2019 v malé klubovně Komunitního centra aktivního
života na adrese Nádražní 661, Blatná;
b) pověřuje
Centrum kultury a vzdělávání Blatná uzavřením smluv na poskytnutí náhradních prostor se společností
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO: 452 44 782.
Usnesení č. 151/19
k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „STL plyn. Blatná, obytná zóna Vishay“.
RM po projednání
a) schvaluje
zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – středotlakého plynovodu na částech
pozemků p.č. 836/75, p.č. 836/78, p.č. 846/9 a p.č. 846/109 v katastrálním území a obci Blatná podle
geometrického plánu č. 2899-190089/2019, za účelem jejího provozování s oprávněním zřídit,
provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu, jakož i právo oprávněné 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. ZP-014340000036/001 mezi městem Blatná a
společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 152/19
k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Prodl.STL plyn., 3 příp., Hněvkov u
Mačkov“.
RM po projednání
a) schvaluje
zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – STL plynovod a přípojky na části
pozemku p.č. 228/82 v katastrálním území Hněvkov u Mačkova, obec Blatná podle geometrického
plánu č. 175-170180/2019, za účelem jejího provozování s oprávněním zřídit, provozovat, opravovat a
udržovat distribuční soustavu, jakož i právo oprávněné 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. ZP-014330053020/001 mezi městem Blatná a
společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 153/19
k žádosti o souhlas s uzavřením SOD.
RM po projednání
a) souhlasí
s uzavřením SOD na akci „Obnova kované brány starého hřbitova Blatná“ mezi městem Blatná a
firmou Milan Hrubý – Kovářství, Čekanice 71, 388 01 Blatná dle předloženého návrhu;
b) souhlasí
s uzavřením SOD na akci „Obnova obvodové zdi starého hřbitova Blatná“ mezi městem Blatná a
firmou Petr Rakovan, Malý vrch 768, 388 01 Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 154/19
k žádosti o souhlas s uzavřením SOD.
RM po projednání
souhlasí

s uzavřením SOD na akci „Obnova VDZ 2019 - město Blatná“ mezi městem Blatná a firmou Leoš Šůs,
Kochana z Prachové, 386 01 Strakonice dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 155/19
k žádosti o souhlas s uzavřením SOD.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením SOD na akci „MěÚ Blatná – klimatizování kanceláří“ mezi městem Blatná a firmou
KOVO KASEJOVICE KLIMA s. r.o., Kasejovice 397, 335 44 Kasejovice dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 156/19
k žádosti o zrušení usnesení a schválení zhotovitele akce „Oprava a výměna oken čp. 212 v Blatné“.
RM po projednání
a) ruší
usnesení č. 96/19;
b) 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 688.116,00 Kč + DPH (832.620,00 Kč vč. DPH);
c) 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. 157/19
k žádosti o schválení zhotovitele akce „BLATNÁ – SKLÁDKA HNĚVKOV – 4. ETAPA“.
RM po projednání
a) schvaluje
zhotovitele na akci „BLATNÁ – SKLÁDKA HNĚVKOV – 4. ETAPA“ firmu Aquatest, a. s.,
Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy, za nabídkovou cenu 8.498.328,- Kč + DPH
(10.282.977,- Kč včetně DPH);
b) souhlasí
s uzavřením SOD na akci „BLATNÁ – SKLÁDKA HNĚVKOV – 4. ETAPA“ mezi městem Blatná a
firmou Aquatest, a. s., Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 158/19
k žádosti o schválení TDI, KOO BOZP - Sběrný dvůr Blatná a Rozšíření výukových prostor Z. Š. T.G.
Masaryka Blatná.
RM po projednání
a) schvaluje
za technický dozor investora akce Sběrný dvůr Blatná a Rozšíření výukových prostor Z. Š. T.G.
Masaryka Blatná firmu ing. Robert Flandera, nábř. Dukelské 446, 388 01 Blatná, dle předloženého
návrhu;
b) schvaluje
příkazní smlouvy na poskytnutí služeb technického dozoru investora mezi městem Blatná a firmou Ing.
Robert Flandera, nábř. Dukelské 446, 388 01 Blatná, dle předloženého návrhu;
c) schvaluje
na výkon koordinátora BOZP akce Sběrný dvůr Blatná a Rozšíření výukových prostor Z. Š. T.G.
Masaryka Blatná firmu Martin Burian, tř. T.G. Masaryka 293, 388 01 Blatná, dle předloženého návrhu;
d) schvaluje
smlouvy o dílo – Výkon činnosti koordinátora BOZP mezi městem Blatná a firmou Martin Burian, tř.
T.G. Masaryka 293, 388 01 Blatná, dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 159/19
k žádosti o souhlas s uzavřením smlouvy o spolupráci.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením smlouvy o spolupráci na akci „Rekonstrukce komunikace ul. Malý vrch a ul. Nad
Lomnicí“ mezi městem Blatná a firmou STREICHER spol. s.r.o., Plzeňská 565, 332 09 Štěnovice dle
předloženého návrhu.

Usnesení č. 160/19
k žádosti o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1241/19, reg. č. 457-06-06/19.
RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1241/19, reg. č. 457-06-06/19 dle předloženého
návrhu.
Usnesení č. 161/19
k žádosti o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1156/2019, reg. č. 457-05-22/2019.
RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1156/2019, reg. č. 457-05-22/2019 dle předloženého
návrhu.
Usnesení č. 162/19
ke zrušení usnesení.
RM po projednání
ruší
usnesení č. 206/18 ze dne 20. 6. 2018.
Usnesení č. 163/19
k žádosti o vstup do pozemků.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemků p.č. 507/15 a p.č. 507/13, k.ú. Blatná pro paní M. K., Čechova 49, 388 01
Blatná, za účelem uložení inženýrských sítí – vodovodního potrubí;
b) souhlasí
s uložením inženýrských sítí – vodovodní potrubí do pozemků p.č. 507/15 a p.č. 507/13, 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. 164/19
k žádosti o souhlas se změnou termínu zvláštního užívání a uzavírky místní komunikace.
RM po projednání
souhlasí
se změnou termínu zvláštního užívání a uzavírky místní komunikace na nám. J.A. Komenského, při
konání akce Mezinárodní den tance; nový termín: 31.05.2019 od 12,00 do 18,00 hod. (uzavírka
parkoviště bude již od 6,00 hod.).
Usnesení č. 165/19
k žádosti o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou komunikací.
RM po projednání
souhlasí
se zvláštním užíváním a uzavírkou komunikací v lokalitě Vinice, dle předloženého návrhu, v termínu
01.06.2019 od 09,30 do 13,00 hod., z důvodu konání běžeckého závodu „Blatenská 12“, pro pana P.
K., Krátká 1171, 388 01 Blatná.
Usnesení č. 166/19
k žádosti o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou komunikací.
RM po projednání
souhlasí

se zvláštním užíváním a úplnou uzavírkou komunikací (ul. Na Příkopech, Husovo nábř., Masná a nám.
Míru) dne 23.06.2019 od 14,30 do 16,30 hod. dle předloženého návrhu, pro Římskokatolickou farnost
Blatná, z důvodu shromáždění a průvodu při závěrečné části bohuslužby o slavnosti „Božího těla“.
Usnesení č. 167/19
k žádosti o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace.
RM po projednání
souhlasí
se
zvláštním
užíváním
a
uzavírkou
místní
komunikace,
ul.
Na
Příkopech
a přilehlých komunikací, dle předloženého návrhu, v termínu 14.06.2019 od 18.00 hod. – 16.06.2019
do 10.00 hod., z důvodu konání kulturní akce Rybářské slavnosti, pro společnost Blatenská ryba, spol.
s r.o., Na Příkopech 747, 388 01 Blatná.
Usnesení č. 168/19
k žádosti o stanovisko k povolení připojení (sjezdu).
RM po projednání
souhlasí
s povolením sjezdu na pozemek parc.č. 1307/1 z místní komunikace na pozemku parc.č. 2130/1 vše
v k.ú. Blatná – místní část Řečice, na náklady žadatelů, dle předloženého návrhu, z důvodu připojení
novostavby rodinného domu pro pana T. R., Řečice 1 a paní L. H., Uzenice 1, 388 01 Blatná.
Usnesení č. 169/19
ke změnám rozpisu rozpočtu na rok 2019.
RM po projednání
schvaluje
změny rozpisu rozpočtu na rok 2019 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 170/19
k přehledu čerpání příspěvku na provoz a přehledu příjmů k 31.03.2019 příspěvkových organizací
zřízených městem Blatná.
RM po projednání
bere na vědomí
přehled čerpání příspěvku na provoz a přehled příjmů k 31.03.2019 příspěvkových organizací
zřízených městem Blatná.
Usnesení č. 171/19
k předloženému návrhu odměn ředitelkám základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město
Blatná, v souladu se schválenými „Zásadami pro stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování
osobního a zvláštního příplatku a k poskytování odměn ředitelům mateřských škol a základních škol“.
RM pro projednání
schvaluje
předložený návrh odměn ředitelkám základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město
Blatná, v souladu se schválenými „Zásadami pro stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování
osobního a zvláštního příplatku a k poskytování odměn ředitelům mateřských a základních škol“.
Usnesení č. 172/19
k předložené dokumentaci k veřejné zakázce.
RM po projednání
schvaluje
zápis o výsledku výběrového řízení, výběru dodavatele veřejné zakázky „Nákup konvektomatu a jeho
instalace do ŠJ ZŠ TGM Blatná, okr. Strakonice“ předložený ředitelkou Základní školy T. G. Masaryka
Blatná, okr. Strakonice.
Usnesení č. 173/19
k předložené žádosti příspěvkové organizace Centrum kultury a vzdělávání Blatná o schválení
peněžního daru.
RM po projednání
schvaluje

přijetí peněžního daru pro příspěvkovou organizaci Centrum kultury a vzdělávání Blatná dle
předložené žádosti.
Usnesení č. 174/19
k žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení přijetí darů.
RM po projednání
a) schvaluje
přijetí darů od fyzických osob dle předloženého návrhu;
b) schvaluje
přijetí darů od obcí dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 175/19
k žádosti o finanční příspěvek.
RM po projednání
schvaluje
poskytnutí peněžitého daru KLUBU TŘETÍ ARMÁDY PLZEŇ ve výši 5.000 Kč a uzavření darovací
smlouvy dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 176/19
k žádosti o finanční podporu.
RM po projednání
schvaluje
poskytnutí peněžitého daru Lince bezpečí, z.s., ve výši 5.000 Kč a uzavření darovací smlouvy dle
předloženého návrhu.
Usnesení č. 177/19
k použití znaku města Blatná.
RM po projednání
souhlasí
s použitím znaku města Blatná pro pořadatele výstavy „Šlechtická podpora české státnosti“ na
propagačních materiálech k předmětné výstavě.
Usnesení č. 178/19
k nominaci člena SMO ČR do Sociální a zdravotní komise a člena SMOOS do Dozorčí rady JVS.
RM po projednání
souhlasí
s nominací starostky města Blatná paní Bc. Kateřiny Malečkové za Svaz měst a obcí České republiky
do Sociální a zdravotní komise a s nominací pana Pavla Ounického za Svazek měst a obcí okresu
Strakonice do Dozorčí rady Jihočeského vodárenského svazu.
Usnesení č. 179/19
k návrhu na přidělení bytů IV. kategorie na adrese Purkyňova 226, Blatná.
RM po projednání
schvaluje
a) přidělení bytu č. 4, IV. kategorie, na adrese Purkyňova 226, Blatná, panu V. P., na dobu 6 měsíců, a
to od 01.06.2019 do 30.11.2019;
b) přidělení bytu č. 6, IV. kategorie, na adrese Purkyňova 226, Blatná, manželům L. a J. R., na dobu 6
měsíců, a to od 01.06.2019 do 30.11.2019.

