Usnesení
z 20. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 21. srpna 2019
Usnesení č. 244/19
k žádosti o stanovisko k PD – DÚR – Přeložka silnice II/173, obchvat Blatná, 1. etapa a souhlasy
vlastníka se stavbou „Přeložka silnice II/173, obchvat Blatná, 1. etapa“.
RM po projednání
a) nemá
připomínky k PD – DÚR k územnímu řízení akce „Přeložka silnice II/173, obchvat Blatná, 1. etapa“
vypracované firmou Pontex s.r.o., středisko Plzeň, Plánská 5, 301 00 Plzeň dle předloženého návrhu;
b) souhlasí
s realizací stavby „Přeložka silnice II/173, obchvat Blatná, 1. etapa“ na pozemcích dotčených stavbou
v přiložené situaci a tabulce záborů ZPF dle KN dle předloženého návrhu;
c) souhlasí
s odnětím dotčených částí pozemků ze ZPF uvedených v tabulce záborů ZPF dle KN v rámci stavby
„Přeložka silnice II/173 obchvat Blatná – 1.etapa“ dle předloženého návrhu;
d) souhlasí
s provedením kácení v rámci stavby „Přeložka silnice II/173, obchvat Blatná, 1. etapa“;
e) souhlasí
s rozprostřením cca 3 685 m3 přebytků kulturních vrstev půd na pozemku p.č. 1405/1 v k.ú. Blatná
v rámci stavby „Přeložka silnice II/173 obchvat Blatná – 1.etapa“.
Usnesení č. 245/19
k souhlasu s umístěním drobné stavby v lokalitě Blýskavky.
RM po projednání
souhlasí
s umístěním drobné stavby – přístřešku na osobní automobil o rozměrech cca 3x5 m (výška cca 2,4 a
2,1 m) na části pozemku st.p.č. 420/21 v katastrálním území a obci Blatná pro pana R. M., Blýskavky
1322, Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 246/19
k infrastruktuře v lokalitě Na Růžových plantážích.
RM po projednání
a) souhlasí
se zněním protokolu o předání novostavby vodního díla „ČOV, splaškové kanalizační řady a
kanalizační přípojky, 2. etapa, 1. část, obytná zóna RD Jezárky ulice Řečická a Na Růžových
plantážích v k.ú. Blatná“ mezi městem Blatná, V. P., Ing. L. J. a společností ČEVAK, a.s. dle
předloženého návrhu;
b) souhlasí
s navrženým postupem ve věci výstavby infrastruktury v lokalitě Na Růžových plantážích dle
předloženého návrhu;
c) doporučuje
ZM projednat dohodu o majetkovém vypořádání novostavby vodního díla v lokalitě Na Růžových
plantážích/Řečická v Blatné dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 247/19
ke schválení dohody.
RM po projednání
a) schvaluje
navrhovanou změnu katastrální hranice dle předloženého návrhu;
b) schvaluje
uzavření dohody mezi městem Blatná a obcí Chlum u Blatné dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 248/19
k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Příp. STL Blatná, Písecká č.p. 538“.
RM po projednání
a) schvaluje

zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – STL plynovodu a přípojky, na části
pozemku p.č. 1939/6 v katastrálním území a obci Blatná podle geometrického plánu č. 2913190089/2019, 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-014340000078/001 mezi městem Blatná a
společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 249/19
k žádosti o vstup do pozemku.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemku p.č. 229/5, k.ú. Blatná pro pana Ing. J. L., Jiráskova 694, 388 01 Blatná za
účelem uložení inženýrských sítí – vodovodní přípojky;
b) souhlasí
s uložením inženýrských sítí – vodovodní přípojky do pozemku p.č. 229/5, k.ú. Blatná;
c) souhlasí
s napojením na veřejný vodovod;
d) 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. 250/19
k žádosti o vstup do pozemků.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemků p.č. 2062/1 a p.č. 2062/2, k.ú. Blatná pro paní V. Š., Pivovarská 1272, 388 01
Blatná za účelem uložení inženýrských sítí – vodovodní přípojky;
b) souhlasí
s uložením inženýrských sítí – vodovodní přípojky do pozemků p.č. 2062/1 a p.č. 2062/2, k.ú. Blatná;
c) souhlasí
s napojením na veřejný vodovod;
d) 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. 251/19
k žádosti o vstup do pozemku.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemku p.č. 844/1 k.ú. Drahenický Málkov ve vlastnictví města Blatná, za účelem
umístění kabelového vedení NN, v souvislosti s realizací akce „Drahenický Málkov – úprava sítě NN“;
b) souhlasí
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040016842/001 na akci
„Drahenický Málkov – úprava sítě NN“ 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. 252/19
k žádosti o vstup do pozemku.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemku p.č. 11/12, k.ú. Skaličany pro pana J. D. a paní M. D., K Jatkám 1261, 388 01
Blatná za účelem uložení inženýrských sítí – kanalizační přípojky;
b) souhlasí
s uložením inženýrských sítí – kanalizační přípojky do pozemku p.č. 11/12, k.ú. Skaličany;

c) souhlasí
s napojením na obecní kanalizaci a s vypouštěním odpadních vod do obecní kanalizace uložené
v pozemku p.č. 11/12 k.ú. Skaličany;
d) 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. 253/19
k žádosti o uzavření pojistné smlouvy.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením pojistné smlouvy č. 6346522356 mezi městem Blatná a společností Kooperativa
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 254/19
k žádosti o schválení zhotovitele akce „Rekonstrukce komunikace ul. Smetanova, Blatná“.
RM po projednání
a) schvaluje
zhotovitele na akci „Rekonstrukce komunikace ul. Smetanova, Blatná“ firmu Silnice Klatovy a.s.,
Vídeňská 190/1, 339 01 Klatovy za nabídkovou cenu 3.240.664,- Kč + DPH (3.921.203,44 Kč vč.
DPH);
b) souhlasí
s uzavřením SOD na akci „Rekonstrukce komunikace ul. Smetanova, Blatná“ mezi městem Blatná a
firmou Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/1, 339 01 Klatovy dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 255/19
k žádosti o stanovisko k povolení připojení (sjezdu).
RM po projednání
souhlasí
s povolením sjezdu na pozemek parc.č. 493/60 z místní komunikace na pozemku parc.č. 2276/2 vše
v k.ú. Blatná, na náklady žadatelů, dle předloženého návrhu, z důvodu připojení novostavby rodinného
domu pro pana V. F. a paní A. F., Malý vrch 720, 388 01 Blatná.
Usnesení č. 256/19
k žádosti o stanovisko k povolení připojení (sjezdu).
RM po projednání
souhlasí
s povolením sjezdu na pozemek parc.č. 493/22 z místní komunikace na pozemku parc.č. 2276/2 vše
v k.ú. Blatná, na náklady žadatele, dle předloženého návrhu, z důvodu připojení novostavby rodinného
domu pro pana Mgr. J. K., Zahradnická 1084, 388 01 Blatná.
Usnesení č. 257/19
k žádosti o stanovisko k povolení připojení (sjezdu).
RM po projednání
souhlasí
s povolením sjezdu na pozemek parc.č. 493/23 z místní komunikace na pozemku parc.č. 2276/2 vše
v k.ú. Blatná, na náklady žadatele, dle předloženého návrhu, z důvodu připojení pozemku (orná půda)
pro paní J. Ž., Čechova 33, 388 01 Blatná.
Usnesení č. 258/19
ke změnám rozpisu rozpočtu na rok 2019.
RM po projednání
schvaluje
změny rozpisu rozpočtu na rok 2019 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 259/19
ke změně platové třídy a tím i tarifního platu ředitelek základních škol dle předloženého návrhu
s účinností od 1. 9. 2019.

RM po projednání
schvaluje
změnu platové třídy a tím i tarifního platu dle předloženého návrhu s účinností od 1. 9. 2019:
a) ředitelce Základní školy J. A. Komenského Blatná, nám. J. A. Komenského 387, 388 01 Blatná
v souladu s § 123 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění;
b) ředitelce Základní školy T. G. Masaryka Blatná, tř. T. G. Masaryka 520, 388 01 Blatná v souladu
s § 123 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění.
Usnesení č. 260/19
k žádostem ředitelek mateřských škol o přehodnocení platového výměru.
RM po projednání
schvaluje
změnu platové třídy a tím i tarifního platu dle upraveného návrhu s účinností od 1. 9. 2019:
a) ředitelce Mateřské školy Blatná, Šilhova, Šilhova 822, 388 01 Blatná dle katalogového čísla 1.01.12
nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platném znění;
b) ředitelce Mateřské školy Blatná, Vrchlického, Vrchlického 726, 388 01 Blatná dle katalogového
čísla 1.01.12 nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě,
v platném znění.
Usnesení č. 261/19
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. 262/19
k žádosti o vyčlenění finančních prostředků z důvodu ochrany vodního hřiště „Topol černý – sýpka –
vodní hřiště“.
RM po projednání
souhlasí
s ořezem 10 ks topolů černých na pozemku p. č. 483/49 v k. ú. Blatná, obec Blatná.
Usnesení č. 263/19
k úpravám terénu na pozemku města Blatná v k.ú. Blatná.
RM po projednání
souhlasí
s realizací úprav terénu dle podnětu SVJ čp. 728 - 1014 na pozemku Města Blatná p. č. 866/4 v k. ú.
Blatná, obec Blatná, dle přílohy.
Usnesení č. 264/19
ke schválení smlouvy o dílo – Změna č. 1 územního plánu Blatná.
RM po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo – Změna č. 1 ÚP Blatná, dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 265/19
k návrhu na přidělení bytu zvláštního určení č. 113 v DPS Blatná.
RM po projednání
schvaluje
přidělení bytu v DPS Blatná, Tyršova 436, paní M. K., a to od 1.9.2019.

