Usnesení
z 26. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 20. listopadu 2019
Usnesení č. 336/19
k žádosti o souhlas s uzavřením Dodatku č.1 SOD na realizaci zakázky I/20 OK Blatná.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Dodatku č.1 SOD na realizaci zakázky I/20 OK Blatná mezi městem Blatná,
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a firmou STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 337/19
k žádosti o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – výměna vodovodu, I/20 OK
Blatná.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 20/EN/SSB 16 –
2019 ke stavbě „SO.352 výměna vodovodu – vodovodní přípojka prstenec - protlak“ v souvislosti se
stavbou „I/20 OK Blatná“ mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace a
městem Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 338/19
k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – dešťová kanalizace, ul. Chlumská.
RM po projednání
a) schvaluje
uzavření budoucí smlouvy darovací se zřízením služebnosti vedení kanalizace pro dešťovou vodu
mezi manželi P. Ch. a J. Ch. a manželi Ing. J. F. a M. F. a městem Blatná dle předloženého návrhu;
b) schvaluje
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení kanalizace pro dešťovou vodu v pozemcích
p.č. 1062/9, p.č. 1062/8, p.č. 1062/1 a p.č. 1044/37, jakož i v právu kanalizaci zřídit, provozovat,
opravovat a udržovat a v právu přístupu a odstupu za účelem provádění úprav a oprav kanalizace
nebo její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění;
c) schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) vedení kanalizace pro dešťovou vodu
mezi panem D. V., manželi P. Ch. a J. Ch. a městem Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 339/19
k návrhu na zrušení nebo odkoupení VTA.
RM po projednání
a) schvaluje
odkoupení VTA umístěného na části pozemku p.č. 853/15 v k.ú. a obci Blatná za cenu ve výši 1.000,Kč bez DPH dle předloženého návrhu;
b) souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi společností O2 Czech Republic a.s. a městem Blatná;
c) souhlasí
s realizací knihobudky;
d) pověřuje
realizací, údržbou a péčí o knihobudku PO Základní škola J. A. Komenského, Blatná dle
předloženého návrhu.
Usnesení č. 340/19
k pronájmu části pozemku p.č. 2233 v k.ú. Blatná – umístění dobíjecí stanice pro elektromobily.
RM po projednání
a) schvaluje
pronájem části pozemku p.č. 2233 v katastrálním území a obci Blatná za účelem umístění dobíjecí
stanice pro elektromobily a dobíjecích míst pro elektromobily na dobu určitou v délce trvání 10 let
s právem opce na prodloužení o 1x10 let společnosti E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 26078201 dle předloženého návrhu;

b) souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti mezi městem Blatná a společností E.ON Energie, a.s., IČO
26078201 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 341/19
k zápisu ze zasedání dopravní komise.
RM po projednání
bere na vědomí
zápis ze zasedání dopravní komise, které se konalo dne 11.11.2019.
Usnesení č. 342/19
k návrhu na vydání Nařízení města Blatná č. 2/2019.
RM po projednání
vydává
Nařízení města Blatná č. 2/2019, kterým se vymezují úseky místních komunikací
a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost
odstraňováním sněhu a náledí, a kterým se současně ruší Nařízení města Blatná č. 4/2009.
Usnesení č. 343/19
k návrhu aktualizovaného Plánu zimní údržby místních komunikací města Blatná.
RM po projednání
schvaluje
Plán zimní údržby místních komunikací města Blatná (aktualizace 10/2019).
Usnesení č. 344/19
k návrhu na označení plánovaného parkoviště nad poliklinikou jako parkoviště s parkovacím
kotoučem.
RM po projednání
souhlasí
s označením plánovaného parkoviště nad poliklinikou, jako parkoviště s parkovacím kotoučem a
max. dobou stání 2 hod.; platnost opatření se stanovuje v pracovní dny od 8,00 do 17,00 hod.
Usnesení č. 345/19
k žádosti o souhlas se zvláštním užíváním místní komunikace z důvodu pořádání farmářských trhů.
RM po projednání
a) schvaluje
pořádání sobotních farmářských trhů v ul. Na Příkopech, Blatná, v kalendářním roce 2020, paní Z.M.,
Fügnerova 571, 388 01 Blatná;
b) souhlasí
se zvláštním užíváním místní komunikace, ul. Na Příkopech, v úseku od úrovně rohu budovy č.p. 212
(muzeum) za křižovatkou s nám. Míru, po křižovatku s ul. V Podzámčí, z důvodu konání trhů paní Z.
M., Fügnerova 571, 388 01 Blatná, každou sobotu v roce 2020, za podmínky, že pro daný termín
bude povolena uzavírka komunikace a že po celou dobu zvláštního užívání bude umožněn výjezd
vozidel z č.p. 1 (fara);
c) pověřuje
starostku a místostarostu Města Blatná vydáním souhlasu s úplnou uzavírkou komunikace v rozsahu
dle bodu b), vždy nejvýše na 4-5 sobotních termínů v jednom kalendářním měsíci. Při konání
souběžných akcí (kulturní akce, stavební práce apod.) může být rozsah uzavírky pro jednotlivé
termíny trhů upraven, v odůvodněných případech může být souhlas neudělen.
Usnesení č. 346/19
k žádosti o stanovisko k povolení připojení (sjezdu).
RM po projednání
souhlasí
s povolením sjezdu na pozemek parc.č. 507/32 z místní komunikace na pozemcích parc.č. 507/15,
507/64, 507/19, 507/52, 507/41, vše v k.ú. Blatná, na náklady žadatele, dle předloženého návrhu,
z důvodu připojení plánované stavby rodinného domu pro pana K. J., Jabloňová 1723/71, 106 00
Praha 10.

Usnesení č. 347/19
k žádosti o přijetí účelové neinvestiční dotace.
schvaluje
přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 81 335 Kč z rozpočtu MV – GŘ HZS prostřednictvím
Jihočeského kraje pro JSDHO Blatná, Skaličany, Drahenický Málkov a Milčice.
Usnesení č. 348/19
ke změnám rozpisu rozpočtu na rok 2019.
RM po projednání
schvaluje
změny rozpisu rozpočtu na rok 2019 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 349/19
k předloženým odpisovým plánům příspěvkových organizací na rok 2020.
RM po projednání
schvaluje
předložené odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2020 Základní školy J. A. Komenského
Blatná, Základní školy T. G. Masaryka Blatná, Mateřské školy Blatná, Šilhova, Mateřské školy
Blatná, Vrchlického, Centra kultury a vzdělávání Blatná a Domova pro seniory.
Usnesení č. 350/19
k přehledu čerpání příspěvku na provoz a přehledu příjmů k 30.09.2019 příspěvkových organizací
zřízených městem Blatná.
RM po projednání
bere na vědomí
přehled čerpání příspěvku na provoz a přehled příjmů k 30.09.2019 příspěvkových organizací
zřízených městem Blatná.
Usnesení č. 351/19
k předloženým žádostem Mateřské školy Blatná, Šilhova, Mateřské školy Blatná, Vrchlického a
Domova pro seniory Blatná o převody mezi položkami v rámci rozpočtu v r. 2019.
RM po projednání
a) schvaluje
žádost Mateřské školy Blatná, Šilhova o převod mezi položkami v rámci rozpočtu v r. 2019;
b) schvaluje
žádost Mateřské školy Blatná, Vrchlického o převod mezi položkami v rámci rozpočtu v r. 2019;
c) schvaluje
žádost Domova pro seniory Blatná o převod mezi položkami v rámci rozpočtu v r. 2019.
Usnesení č. 352/19
k předloženým žádostem o přijetí finančních darů pro ZŠ J. A. Komenského Blatná a ZŠ T. G.
Masaryka Blatná.
RM po projednání
schvaluje
přijetí finančních darů pro ZŠ J. A. Komenského Blatná a ZŠ T. G. Masaryka Blatná dle
předložených žádostí.
Usnesení č. 353/19
k předloženému návrhu odměn ředitelkám základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je
město Blatná, v souladu se schválenými „Zásadami pro stanovení výše příplatku za vedení,
k poskytování osobního a zvláštního příplatku a k poskytování odměn ředitelům mateřských škol a
základních škol“.
RM po projednání
schvaluje
předložený návrh odměn ředitelkám základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město
Blatná, v souladu se schválenými „Zásadami pro stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování
osobního a zvláštního příplatku a k poskytování odměn ředitelům mateřských a základních škol“.

Usnesení č. 354/19
k mimořádné odměně ředitelce PO „DS“.
RM po projednání
schvaluje
předloženou mimořádnou odměnu za II. pololetí 2019 pro ředitelku příspěvkové organizace Domov
pro seniory.
Usnesení č. 355/19
k uzavření smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů.
RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce č. 1/2020 mezi městem Blatná a Centrem kultury a vzdělávání Blatná,
nám. Míru 212, Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 356/19
ke kronice města Blatná za rok 2018.
RM po projednání
a) pověřuje
v souladu se zákonem č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, starostku města schválením a podpisem
kroniky města Blatná za rok 2018;
b) schvaluje
mimořádnou odměnu pro paní Hanu Pichnerovou, DiS. za odevzdání kroniky roku 2018 dle
předloženého návrhu.
Usnesení č. 357/19
k návrhu na jmenování kronikáře města Blatná pro rok 2020.
RM po projednání
jmenuje
kronikářem města pro rok 2020 pana Ing. Ondřeje Sedláčka, Čechova 292, 388 01 Blatná.
Usnesení č. 358/19
k žádosti firmy KOMPAKT spol. s r.o., Českomoravská reklamní agentura, o použití znaku města
Blatná.
RM po projednání
souhlasí
s použitím znaku města Blatná na reklamním a informačním plakátu Blatná pro firmu Kompakt spol.
s r.o., Českomoravská reklamní agentura, Opletalova 683, 290 01 Poděbrady.
Usnesení č. 359/19
ke kácení dřevin na pozemku města Blatná v k.ú. Blatná.
RM po projednání
a) souhlasí
s pokácením celkem 6 ks dřevin (dle přílohy v k bodu A. v k. ú. Blatná, obec Blatná na pozemku
města Blatná);
b) souhlasí
s kácením 1 ks smrku pichlavého (dle přílohy k bodu B v k. ú. Blatná, obec Blatná na pozemku města
Blatná);
c) souhlasí
s kácením celkem 7 ks dřevin (dle přílohy k bodu C. v k. ú. Blatná, obec Blatná na pozemku města
Blatná).
Usnesení č. 360/19
k návrhu na vydání Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby.
RM po projednání
schvaluje
vydání podporujícího Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 361/19
k návrhu na přidělení bytu IV. kategorie na adrese Purkyňova 226, Blatná.
RM po projednání
schvaluje
přidělení bytu č. 4, IV. kategorie, na adrese Purkyňova 226, Blatná, panu V. P., na dobu 6 měsíců, a
to od 01.12.2019 do 30.05.2020.
Usnesení č. 362/19
k přidělení bytu v obecním zájmu.
RM po projednání
souhlasí
s přidělením bytu č. 2, ulice Na Bílé husi 682, o velikosti 2+1 do nájmu v obecním zájmu paní M. T.,
zaměstnanci Domova pro seniory v Blatné, bytem Javorová 1420, Blatná.
Usnesení č. 363/19
ke schválení dodatku č. 11 k mandátní smlouvě č. 1/2013/TSM.
RM po projednání
schvaluje
dodatek č. 11 k mandátní smlouvě č. 1/2013/TSM dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 364/19
k žádosti o souhlas s uzavřením Dodatku č.1 SOD na akci Rekonstrukce komunikace Milčice.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Dodatku č.1 SOD na akci Rekonstrukce komunikace Milčice mezi městem Blatná a
firmou EUROVIA Silba, a. s. Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň dle předloženého návrhu.

