Usnesení
z 22. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 25. září 2019
Usnesení č. 282/19
k žádosti o schválení výsledku ZŘ, zhotovitele - nejvhodnější nabídky zadávacího řízení a SOD na
veřejnou zakázku „SBĚRNÝ DVŮR BLATNÁ“.
RM po projednání
a) schvaluje
výsledek ZŘ, zhotovitele - nejvhodnější nabídku zadávacího řízení veřejné zakázky „SBĚRNÝ
DVŮR BLATNÁ“ v tomto pořadí:
Pořadí Účastník

Nabídková cena
v Kč včetně DPH
11 764 376,71

ZNAKON a.s. Sousedovice č.p. 44, 386 01
IČO: 26018055
2.
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
11 891 970,IČO: 60838744
3.
Staler spol. s r.o., Dubno 62, 261 01
12 407 730,83
IČO: 01498240
4.
KOČÍ a.s. , K Lipám 132, 397 01 Písek
12 754 671,IČO: 46683046
5.
SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513, 335 01 Nepomuk
13 064 370,00
IČO: 263 42 812
6.
Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy
13 761 188,IČO: 45357307
7.
KDS – stavební s.r.o., Vrcovická 2230, 397 01 Písek
14 114 287,IČO: 28084136
8.
EUROVIA a.s., Národní 138/10, Nové Město 110 00 Praha 1
14 972 025,38
IČO: 45274924
9.
SMP CZ, a.s. Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
15 925 521,IČO: 27195147
b) schvaluje
uzavření SOD mezi městem Blatná a firmou ZNAKON a. s., Sousedovice 44, 386 01, IČO:
26018055, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „SBĚRNÝ DVŮR BLATNÁ“ za
nabídkovou cenu 11.764.376,71,- Kč včetně DPH (9.722.625,38,- Kč + DPH).
1.

Usnesení č. 283/19
k žádosti o vstup do pozemku.
RM po projednání
souhlasí
se vstupem do pozemku p.č. 157/1 k.ú. Blatná ve vlastnictví města Blatná pro firmu SUAS
Alternative s.r.o., Jednoty 1628, 356 01 Sokolov, za účelem odpojení bytového domu č.p. 1115 od
centrálního zásobování teplem.
Usnesení č. 284/19
k žádosti o vstup do pozemků.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemků p.č. 926/49, p.č. 926/48 a p.č. 926/50 k.ú. Blatná ve vlastnictví města
Blatná, za účelem umístění nového kabelového vedení NN, v souvislosti s realizací akce „Blatná –
nové OM Na Hřebeni kNN“;
b) souhlasí
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030053606/002 na akci
„Blatná – nové OM Na Hřebeni kNN“ 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. 285/19
k žádosti o vstup do pozemků.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemku p.č. 2047/41 a p.č. 2047/37, k.ú. Blatná pro pana V. M. a paní A. M., Na
Blýskavkách 1389, 388 01 Blatná za účelem uložení inženýrských sítí – vodovodní a kanalizační
přípojky;
b) souhlasí
s uložením inženýrských sítí – vodovodní a kanalizační přípojky do pozemku p.č. 2047/41 a p.č.
2047/37, k.ú. Blatná;
c) souhlasí
s napojením na veřejný vodovod;
d) souhlasí
s napojením na obecní kanalizaci a s vypouštěním odpadních vod do obecní kanalizace;
e) souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zajištění záručních podmínek na opravu komunikace – chodníku;
f) 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. 286/19
k žádosti o dotčení nemovitosti.
RM po projednání
a) souhlasí
s dotčením nemovitosti na st. p.č. 388/4 a st. p.č. 388/1 ve vlastnictví města Blatná, za účelem úpravy
vedení NN, v souvislosti s realizací akce „Blatná 407 – úprava připojení kNN“;
b) souhlasí
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040017017/001 na akci
„Blatná 407 – úprava připojení kNN“ dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 287/19
k přehledu čerpání příspěvku na provoz a přehledu příjmů k 30.06.2019 příspěvkových organizací
zřízených městem Blatná a k předloženému zápisu z jednání finančního výboru ze dne 09.09.2019.
RM po projednání
a) bere na vědomí
přehled čerpání příspěvku na provoz a přehled příjmů k 30.06.2019 příspěvkových organizací
zřízených městem Blatná;
b) bere na vědomí
zápis z jednání finančního výboru ze dne 09.09.2019.
Usnesení č. 288/19
k projednání petice občanů za omezení provozní doby pohostinství Na Tržišti, Spálená 404, Blatná.
RM po projednání
a) bere na vědomí
petici občanů za omezení provozní doby pohostinství Na Tržišti, Spálená 404, Blatná;
b) souhlasí
s odpovědí starostky zástupcům občanů dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 289/19
k přidělení bytu v majetku města.
RM po projednání
souhlasí
s přidělením bytu č. 8, o velikosti 2+1 Nerudova čp. 1016 paní I. K., trvale bytem Na Bílé husi čp.
820, 388 01 Blatná.

Usnesení č. 290/19
k přidělení bytu v obecním zájmu.
RM po projednání
souhlasí
s přidělením bytu č. 1, o velikosti 2+1 Nerudova čp. 1016 do nájmu v obecním zájmu panu M. N.,
zaměstnanci Policie České republiky služebna Blatná, bytem Záboří 84.
Usnesení č. 291/19
ke změně nájemní smlouvy.
RM po projednání
souhlasí
se změnou nájemní smlouvy bytu č. 1, o velikosti 2+1 Na Bílé husi 1017 z obecního zájmu na
nájemní smlouvu na dobu určitou paní Ing. J. O.

