Usnesení
z 19. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 17. července 2019
Usnesení č. 227/19
k souhlasu s poskytnutím prostor.
RM po projednání
souhlasí
s poskytnutím prostor v přízemí objektu bez čp/če, který je součástí pozemku st.p.č. 312 v katastrálním
území a obci Blatná Mysliveckému spolku Lomnice Blatná, IČO 67171770 dne 3. 8. 2019 po dobu
trvání zkoušek loveckých psů (SVP) dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 228/19
ke smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.
RM po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy č. 3331901291 o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
mezi městem Blatná a společností United Networks, IČO 03579051 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 229/19
ke smlouvě o nájmu dopravního prostředku a marketingové spolupráci.
RM po projednání
a) schvaluje
pronájem dopravního prostředku - elektroskútru E.ON e-max na dobu určitou do 30. 9. 2019 dle
předloženého návrhu;
b) schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu dopravního prostředku a marketingové spolupráci mezi společností E.ON
Česká republika s.r.o., IČO 25733591 a městem Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 230/19
k žádosti o schválení výsledku VŘ, zhotovitele - nejvhodnější nabídky výběrového řízení veřejné
zakázky „MUZEUM A KNIHOVNA BLATNÁ – VÝMĚNA ZDROJE VYTÁPĚNÍ II“.
RM po projednání
a) schvaluje
výsledek VŘ, zhotovitele - nejvhodnější nabídku výběrového řízení veřejné zakázky „MUZEUM A
KNIHOVNA BLATNÁ – VÝMĚNA ZDROJE VYTÁPĚNÍ II“ v tomto pořadí:
1. Jiří Štědronský, Buzice 98, 388 01 Blatná, IČO: 74588044, s nabídkovou cenou 915.750,- Kč +
DPH (1.108.057,- Kč včetně DPH)
2. ŠAFINVEST s. r. o., Kollárova 511, 397 01 Písek, IČO: 28078756, s nabídkovou cenou
988.930,- Kč + DPH (1 196 605,- Kč včetně DPH)
3. INSTALLTOP spol. s r. o., U Cihelny 2128, 390 02 Tábor, IČO: 48204676, s nabídkovou
cenou 1.097.565,- Kč + DPH (1 328 054,- Kč včetně DPH);
b) schvaluje
uzavření SOD mezi městem Blatná a vybraným dodavatelem: Jiří Štědronský, Buzice 98, 388 01
Blatná, IČO: 74588044, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „MUZEUM A KNIHOVNA
BLATNÁ – VÝMĚNA ZDROJE VYTÁPĚNÍ II“ za nabídkovou cenu 915.750,- Kč + DPH
(1.108.057,- Kč včetně DPH).
Usnesení č. 231/19
k žádosti o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/2494/19, reg. č. 33-04-011/19.
RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/2494/19, reg. č. 33-04-011/19 dle předloženého
návrhu.
Usnesení č. 232/19
K žádosti o schválení zhotovitele akce „ROZŠÍŘENÍ VÝUKOVÝCH PROSTOR ZŠ T. G.
MASARYKA BLATNÁ“.
RM po projednání

a) schvaluje
zhotovitele na akci „ROZŠÍŘENÍ VÝUKOVÝCH PROSTOR ZŠ T. G. MASARYKA BLATNÁ“
firmu PROTOM Strakonice s r. o., Písecká 290, 386 01 Strakonice I, za nabídkovou cenu) 9.869.624,Kč + DPH (11.942.245,04,- Kč včetně DPH);
b) souhlasí
s uzavřením SOD na akci „ROZŠÍŘENÍ VÝUKOVÝCH PROSTOR ZŠ T. G. MASARYKA
BLATNÁ“ mezi městem Blatná a firmou PROTOM Strakonice s r. o., Písecká 290, 386 01 Strakonice
I dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 233/19
k uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení.
RM po projednání
a) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společnostní ELEKTROWIN a.s.
dle přiloženého návrhu;
b) souhlasí
s uzavřením smlouvy o provozování místa zpětného odběru elektrozařízení se společností Technické
služby města Blatné s.r.o., v návaznosti na smlouvu se společností ELEKTROWIN a.s. dle přiloženého
návrhu.
Usnesení č. 234/19
k zápisu ze zasedání dopravní komise.
RM po projednání
a) bere na vědomí
zápis ze zasedání dopravní komise, které se konalo dne 24.06.2019, a souhlasí s přípravou a následnou
realizací navržených opatření;
b) bere na vědomí
návrh odboru dopravy na doplnění dopravního značení v ulici Na Příkopech, při provádění stavby „I/20
OK Blatná“.
Usnesení č. 235/19
k žádosti o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou komunikací.
RM po projednání
souhlasí
se zvláštním užíváním a uzavírkou komunikací na nám. J.A. Komenského a tř. J.P. Koubka ve dnech
06.09.-08.09.2019 a s navrženou objízdnou trasou dne 07.09.2019, dle předloženého návrhu, z důvodu
oslav 140. založení Sboru dobrovolných hasičů Blatná, pro SDH Blatná, Strakatého 725, 388 01
Blatná.
Usnesení č. 236/19
ke změnám rozpisu rozpočtu na rok 2019.
RM po projednání
schvaluje
změny rozpisu rozpočtu na rok 2019 dle předloženého návrhu včetně daru 1 tis. Kč do veřejné sbírky
města Kyjov na pomoc rodině místostarosty Dražůvek.
Usnesení č. 237/19
k bankovním účtům.
RM po projednání
souhlasí
se založením spořicího účtu pro vyšší zhodnocování peněžních prostředků na běžném účtu.
Usnesení č. 238/19
k žádosti o finanční podporu pokusu o vytvoření rekordu na jednokolce.
RM po projednání
schvaluje
poskytnutí peněžitého daru Petru Benešovi ve výši 5.000 Kč a uzavření darovací smlouvy dle
předloženého návrhu.

Usnesení č. 239/19
k předložené žádosti o schválení finančních darů Centru kultury a vzdělávání Blatná, nám. Míru 212,
388 01 Blatná.
RM po projednání
schvaluje
přijetí finančních darů pro Centrum kultury a vzdělávání Blatná, nám. Míru 212, 388 01 Blatná dle
předložených žádostí.
Usnesení č. 240/19
k žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení přijetí darů.
RM po projednání
schvaluje
přijetí darů dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 241/19
ke zrušení usnesení č. 212/19 ze dne 12. června 2019.
RM po projednání
ruší
usnesení č. 212/19 o přidělení bytu do nájmu v obecním zájmu pro pana Mgr. M. K., zaměstnanci
Prevent 99, bytem Husova 243/335, Nepomuk 1.
Usnesení č. 242/19
k žádosti o uzavření dodatku č. 1 ke SOD.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 ke SOD na akci: „Kanalizace ul. Řečická Blatná“ mezi městem Blatná a
firmou Jaroslav Hlaváč, Budovatelská 292, 387 43 Bělčice dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 243/19
k projednání petice občanů v lokalitě u nádraží Blatná.
RM po projednání
a) bere na vědomí
petici občanů v lokalitě u nádrží Blatná;
b) souhlasí
s odpovědí starostky zástupcům občanů dle předloženého návrhu.

