Usnesení
z 21. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 11. září 2019
Usnesení č. 266/19
k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Blatná – Lojdová, zahrada 416/26“.
RM po projednání
a) schvaluje
zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – kabel NN na části pozemku
p.č.2260 v katastrálním území a obci Blatná, podle geometrického plánu č. 2927-58/2019, 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-014330054707/003 mezi městem Blatná
a společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 267/19
k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Blatná – parc.č. 926/45, kabel NN“.
RM po projednání
a) schvaluje
zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – kabel NN s uzemněním na částech
pozemků p.č. 926/22, p.č. 926/25, p.č. 926/47, p.č. 926/49 v katastrálním území a obci Blatná, podle
geometrického plánu č. 2925-57/2019, 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-014330054710/001 mezi městem Blatná
a společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 268/19
k uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí č. 180/CST/2019.
RM po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí č. 180/CST/2019 (pozemky p.č. 2093/14 a p.č. 2093/15
v katastrálním území a obci Blatná) mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových a městem Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 269/19
k žádosti o schválení zhotovitele akce „Rekonstrukce komunikace ul. Smetanova, Blatná“.
RM po projednání
a) ruší
usnesení č. 254/19;
b) schvaluje
zhotovitele na akci „Rekonstrukce komunikace ul. Smetanova, Blatná“ firmu Silnice Klatovy a.s.,
Vídeňská 190/1, 339 01 Klatovy za nabídkovou cenu 3.438.694,- Kč + DPH (4.160.819,74 Kč vč.
DPH);
c) 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. 270/19
k žádosti o vstup do pozemku.
RM po projednání
a) ruší
usnesení č. 215/19 ze dne 26. 6. 2019;
b) souhlasí

se vstupem do pozemku p.č. 855/6 k.ú. Blatná ve vlastnictví města Blatná, za účelem umístění nového
kabelového vedení NN, v souvislosti s realizací akce „Blatná – kabel NN, p. Maňhal“;
c) souhlasí
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030053280/001 na akci
„Blatná – kabel NN, p. Maňhal“ dle předloženého návrhu;
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. 271/19
k žádosti o vstup do pozemků.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemků p.č. 1000/1, p.č. 2045/10, p.č. 1005/34, p.č. 2036/2, p.č. 2036/3, p.č. 2036/4,
p.č. 2035, 2033, a p.č. 2025/1 k.ú. Blatná ve vlastnictví města Blatná, pro firmu ZAKOM s.r.o., Za
Nádražím 2654, 397 01 Písek za účelem pokládky trubek HDPE na akci „FTTH Blatná 6 DPS 6 –
pokládka trubek HDPE“ dle předloženého návrhu;
b) souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zajištění záručních podmínek na opravu komunikace – chodníku;
c) 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 b) tohoto
usnesení a písemného předání dotčeného úseku pozemní komunikace.
Usnesení č. 272/19
ke změnám rozpisu rozpočtu na rok 2019.
RM po projednání
schvaluje
změny rozpisu rozpočtu na rok 2019 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 273/19
k žádosti Římskokatolické farnosti Blatná o příspěvek na opravu areálu kostela v Paštikách.
RM po projednání
schvaluje
poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Blatná na opravu areálu kostela v Paštikách ve výši
20.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 274/19
k předložené žádosti o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě v Základní škole T. G.
Masaryka Blatná, tř. T. G. Masaryka 520, 388 01 Blatná.
RM po projednání
povoluje
výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě v Základní škole T. G. Masaryka Blatná, tř. T. G. Masaryka
520, 388 01 Blatná dle předložené žádosti.
Usnesení č. 275/19
k předloženému návrhu změny odpisového plánu v roce 2019 v Základní škole T. G. Masaryka Blatná.
RM po projednání
schvaluje
změnu odpisového plánu v roce 2019 dle předloženého návrhu v Základní škole T. G. Masaryka
Blatná.
Usnesení č. 276/19
k žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení Odpisového plánu na rok 2019 – změna č. 3.
RM po projednání
schvaluje
Odpisový plán na rok 2019 – změna č. 3 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 277/19
k žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení přijetí finančních darů.
RM po projednání
schvaluje
přijetí finančních darů dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 278/19
k nabídce majetku Domova pro seniory Blatná.
RM po projednání
nepřijímá
nabízený majetek a schvaluje jeho vyřazení a likvidaci.
Usnesení č. 279/19
k přidělení bytu v obecním zájmu.
RM po projednání
souhlasí
s přidělením bytu č. 9 o velikosti 1+1 Nad Lomnicí 1255 do nájmu v obecním zájmu slečně K. P.,
zaměstnanci ZŠ T. G. Masaryka Blatná, bytem Blatenská 191, Březnice.
Usnesení č. 280/19
k žádosti o schválení Dodatku č. 1 k SOD na akci „MUZEUM A KNIHOVNA BLATNÁ – VÝMĚNA
ZDROJE VYTÁPĚNÍ II“.
RM po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k SOD „MUZEUM A KNIHOVNA BLATNÁ – VÝMĚNA ZDROJE
VYTÁPĚNÍ II“ mezi městem Blatná a firmou Jiří Štědronský, Buzice 98, 388 01 Blatná,
IČO: 74588044.
Usnesení č. 281/19
k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce kompostérů s následným předáním občanům.
RM po projednání
a) souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce kompostérů a mobilních buněk se Svazem měst a obcí Jihočeského
kraje, dle předloženého návrhu;
b) souhlasí
s uzavíráním smlouvy o výpůjčce s konečným uživatelem se spoluúčastí 400,- Kč za kompostér o
velikosti 453 l a 500 Kč za kompostér o velikosti 1100 l.

