Usnesení
z 16. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 29. května 2019
Usnesení č. 182/19
ke změnám rozpisu rozpočtu na rok 2019.
RM po projednání
schvaluje
změny rozpisu rozpočtu na rok 2019 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 183/19
k pronájmu (zemědělskému pachtu) částí pozemků p.č. 290/3 a p.č. 239/5 v k.ú. a obci Buzice.
RM po projednání
a) schvaluje
pronájem (zemědělský pacht) části pozemku p.č. 290/3 o výměře cca 2.250 m 2 a části pozemku p.č.
239/5 o výměře cca 1.550 m2 oba dva v katastrálním území a obci Buzice paní L. A., IČ 60079894,
Vahlovice – Dvoretice 26, 388 01 Blatná na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců a za nájemné
(pachtovné) ve výši 1.500 Kč/rok dle předloženého návrhu;
b) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zemědělském pachtu mezi městem Blatná a paní L. A., IČ 60079894,
Vahlovice – Dvoretice 26, 388 01 Blatná.
Usnesení č. 184/19
k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Rek.NTL na STL Blatná sídl. Nad Lomnicí“.
RM po projednání
a) schvaluje
zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – plyn, na částech pozemků p.č.
2266, 157/18, 1981, 157/12, 153/1, 1989/1, 157/1, 157/5 v katastrálním území a obci Blatná podle
geometrického plánu č. 2898-190087/2019, 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-014330054073/001 mezi městem Blatná a
společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 185/19
k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „STL propoj Blatná, Vrbenská“.
RM po projednání
a) schvaluje
zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – středotlakého plynovodu na části
pozemku 1915/2 v katastrálním území a obci Blatná podle geometrického plánu č. 2897-190087/2019,
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-014330054072/002 mezi městem Blatná a
společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 186/19
k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „STL plyn. Blatná, Lipová, Habrová I-IV.et.“
RM po projednání
a) schvaluje
zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – středotlakého plynovodu na částech
pozemků p.č. 1972/7, p.č. 1978/1, p.č. 1978/2, p.č. 2265, p.č. 2266, p.č. 2276/1 a p.č. 2276/2
v katastrálním území a obci Blatná podle geometrického plánu č. 2900-190089/2019, 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-014340000035/001 mezi městem Blatná a
společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 187/19
k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Drahenický Málkov – úprava NN u čp. 34“.
RM po projednání
a) schvaluje
zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – kabelu NN na části pozemku p.č.
867/1 v katastrálním území Drahenický Málkov, obec Blatná, podle geometrického plánu č. 11717/2019, 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-014330054013/001 mezi městem Blatná a
společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 188/19
ke zřízení věcného břemene – služebnosti, lokalita Řečice, k.ú. Blatná.
RM po projednání
a) schvaluje
zřízení věcného břemene (služebnosti) za účelem za účelem umístění zpevněné plochy pro možné
dočasné skládání paliva a služebnosti umístění objektu studny, včetně práva přístupu na část pozemku
za účelem možnosti oprav a údržby zpevněné plochy a studny na části pozemku p.č. 2079/4 v rozsahu
dle geometrického plánu č. 2888-245/2018 v katastrálním území a obci Blatná dle předloženého
návrhu;
b) souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy (dle usn. ZM č. 28/19) a smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
mezi městem Blatná jako povinným a panem P. C., Řečice 3, Blatná jako oprávněným, k tíži části
služebného pozemku p.č. 2079/4 a ve prospěch panujících pozemků st.p.č. 304/3 a st.p.č. 304/4
v katastrálním území a obci Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 189/19
k žádosti o schválení zhotovitele akce „Parkovací automaty Blatná“.
RM po projednání
a) schvaluje
zhotovitele na akci „Parkovací automaty Blatná“ firmu WSA doprava a parkování s.r.o., Na Plachotě
156, 250 73 Radonice za nabídkovou cenu 900.600,- Kč + DPH (1.089.726,- Kč vč. DPH);
b) souhlasí
s uzavřením SOD na akci „Parkovací automaty Blatná“ mezi městem Blatná a firmou WSA doprava a
parkování s.r.o., Na Plachotě 156, 250 73 Radonice dle předloženého návrhu;
c) souhlasí
s uzavřením Rámcové servisní smlouvy na údržbu a provoz parkovacích automatů na akci „Parkovací
automaty Blatná“ mezi městem Blatná a firmou WSA doprava a parkování s.r.o., Na Plachotě 156, 250
73 Radonice dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 190/19
k žádosti o schválení zhotovitele akce „Výměna plynových kotlů v PK Čechova“.
RM po projednání
a) schvaluje
zhotovitele na akci „Výměna plynových kotlů v PK Čechova“ firmu Regotherm servis s.r.o., U Cihelny
1089/II, 337 01 Rokycany za nabídkovou cenu 4.097.437,00 Kč + DPH (4.957.899,00 Kč vč. DPH);
b) souhlasí

s uzavřením SOD na akci „Výměna plynových kotlů v PK Čechova“ mezi městem Blatná a firmou
Regotherm servis s.r.o., U Cihelny 1089/II, 337 01 Rokycany dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 191/19
k žádosti o vstup do pozemku.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemku p.č. 1442/51 k.ú. Blatná ve vlastnictví města Blatná, za účelem umístění
kabelového vedení NN, v souvislosti s realizací akce „Blatná – kabel NN, p. Prček“;
b) souhlasí
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030053431/003 na akci
„Blatná – kabel NN, p. Prček“ 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. 192/19
k žádosti o uzavření smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny a plynu.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny č. 9551860229 a smlouvy o sdružených
dodávkách plynu č. 9551862082 mezi městem Blatná a společností E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera
2151/6, 370 01 České Budějovice dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 193/19
k žádosti o souhlas se změnou názvu autobusové zastávky Blatná, aut.st.
RM po projednání
souhlasí
se změnou názvu autobusové zastávky Blatná, aut.st. na Blatná, žel.st. s účinností od 02.12.2019.
Usnesení č. 194/19
k žádosti o stanovisko k povolení připojení (sjezdu).
RM po projednání
souhlasí
s povolením sjezdu na pozemek parc.č. 926/43 z místní komunikace na pozemku parc.č. 2030/3 vše
v k.ú. Blatná, na náklady žadatelů, dle předloženého návrhu, z důvodu připojení novostavby rodinného
domu pro Ing. K. a M. M., Lamačova 909/25, Hlubočepy 15200, Praha 5.
Usnesení č. 195/19
k žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení přijetí darů.
RM po projednání
schvaluje
přijetí darů dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 196/19
k žádosti o ukončení pracovního poměru dohodou.
RM po projednání
schvaluje
ukončení pracovního poměru Mgr. Edvarda Oberfalcera dohodou ke dni 31. srpna 2019 dle přiložené
žádosti.
Usnesení č. 197/19
k mimořádným odměnám PO „CKVB“ a PO „DS“.
RM po projednání
schvaluje
předložené mimořádné odměny za I. pololetí 2019 pro ředitele PO „CKVB“ a ředitelku PO „DS“.

