Usnesení
z 27. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 11. prosince 2019
Usnesení č. 365/19
k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Přeložka STL Blatná, Vorlíčkova“.
RM po projednání
a) schvaluje
zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – plyn v části pozemku p.č. 238/2
v katastrálním území a obci Blatná podle geometrického plánu č. 2897-190087/2019, 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-014330057524/001 mezi městem Blatná a
společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 366/19
k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Blatná kNN parc č. 493/60“.
RM po projednání
a) schvaluje
zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN na části
pozemku p.č. 2276/2 v katastrálním území a obci Blatná, podle geometrického plánu č. 2928133/2019, 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-014330056299/002 mezi městem Blatná a
společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 367/19
ke stanovisku k dokumentaci „Plán zajištění kamenolomu – DP Vahlovice“.
RM po projednání
a) bere na vědomí
plán zajištění kamenolomu – DP Vahlovice dle předloženého návrhu;
b) souhlasí
se zajištěním kamenolomu DP Vahlovice dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 368/19
k postupu ve věci převodu bytových jednotek v čp. 1261 v Blatné a návrhu na založení účtu pro
„Společenství vlastníků pro dům čp. 1261 v Blatné“.
RM po projednání
a) souhlasí
s předloženým návrhem na založení účtu „Společenství vlastníků pro dům čp. 1261 v Blatné“;
b) souhlasí
s předloženým návrhem na převod nájemného placeného dle nájemních smluv uzavřených s
budoucími kupujícími počínaje měsícem prosincem 2019 na nově založený účet „Společenství
vlastníků pro dům čp. 1261 v Blatné“ a s úhradou běžných nákladů související s provozem domu č.
p. 1261 z tohoto účtu po dobu, kdy bude vlastníkem všech jednotek město Blatná, jakož i
ponecháním zůstatku na tomto účtu po převodu vlastnictví jednotek budoucím kupujícím;
c) pověřuje
tajemnici Městského úřadu Blatná paní Ing. Simonu Sedláčkovou k zastupování města Blatná jako
vlastníka bytových jednotek v čp. 1261 v Blatné a předsedy společenství vlastníků ve „Společenství
vlastníků pro dům čp. 1261 v Blatné“.

Usnesení č. 369/19
k žádosti o souhlas se Smlouvou o právu provést stavbu.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu na akci Blatná – parkoviště ul. B. Němcové mezi
Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje a městem Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 370/19
k žádosti o souhlas s uzavřením Rámcové smlouvy.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Rámcové smlouvy 3/12 vr 19 mezi městem Blatná a firmou ista Česká republika s.r.o.,
Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 371/19
k žádosti o souhlas s uzavřením Dodatku č.1 SOD na akci BLATNÁ Č.P. 30 – ZMĚNA UŽÍVÁNÍ
UBYTOVNY NA BYTOVÝ DŮM.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Dodatku č.1 SOD na akci BLATNÁ Č.P. 30 – ZMĚNA UŽÍVÁNÍ UBYTOVNY NA
BYTOVÝ DŮM mezi městem Blatná a firmou PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 386 47
Strakonice dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 372/19
k návrhu na ukončení smlouvy o nájmu.
RM po projednání
a) souhlasí
s výpovědí nájmu sjednaného na základě smlouvy o nájmu části pozemkové parcely p.č. 896/1
v katastrálním území a obci Blatná uzavřené dne 23. 1. 2009 mezi městem Blatná a panem J. S.,
Hálova 1221, Blatná;
b) souhlasí
s ukončením smlouvy o nájmu části pozemkové parcely p.č. 896/1 v katastrálním území a obci
Blatná uzavřené dne 23. 1. 2009 mezi městem Blatná a panem J. S., Hálova 1221, Blatná ke dni 31.
3. 2020.
Usnesení č. 373/19
k návrhu na technické zhodnocení svěřeného majetku PO.
RM po projednání
a) souhlasí
s technickým zhodnocením svěřeného majetku příspěvkové organizace Centrum kultury a
vzdělávání Blatná, nám. Míru č.p. 212, 388 01 Blatná dle předloženého návrhu;
b) souhlasí
s technickým zhodnocením svěřeného majetku příspěvkové organizace Mateřská škola Blatná,
Šilhova č.p. 822, 388 01 Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 374/19
k žádosti o vstup do pozemků.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemků p.č. 1062/11, p.č. 2047/16 a p.č. 2047/37, k.ú. Blatná pro pana P. Ch.,
Chlumská 1355, 388 01 Blatná za účelem uložení inženýrských sítí – vodovodní a kanalizační
přípojky;
b) souhlasí
s uložením inženýrských sítí – vodovodní a kanalizační přípojky do pozemků p.č. 1062/11, p.č.
2047/16 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. 375/19
k žádosti o vstup do pozemku.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemku p.č. 1950/2, k.ú. Blatná pro paní I. K., Jiráskova 531, 388 01 Blatná za
účelem uložení inženýrských sítí – vodovodní přípojky;
b) souhlasí
s uložením inženýrských sítí – vodovodní přípojky do pozemku p.č. 1950/2, 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. 376/19
k žádosti o vstup do pozemků.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemků p.č. 1984/26, p.č. 181/2 a p.č. 2233, k.ú. Blatná pro pana J. M.,
Bezdědovice 102 a paní I. M., K Jatkám 1259, 388 01 Blatná za účelem uložení inženýrských sítí –
vodovodní přípojky;
b) souhlasí
s uložením inženýrských sítí – vodovodní přípojky do pozemků p.č. 1984/26, p.č. 181/2 a p.č. 2233,
k.ú. Blatná;
c) souhlasí
s napojením na veřejný vodovod;
d) souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zajištění záručních podmínek na opravu komunikace – chodníku mezi
městem Blatná a manželi J. a I. M.;
e) souhlasí
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ve věci vodovodní přípojky mezi
městem Blatná a manželi J. a I. M.;
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. 377/19
k žádosti o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace.
RM po projednání
souhlasí
se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace, ul. Na Příkopech dle předloženého návrhu,
dne 26.12.2019 od 14,00 hod. do 17,00 hod., z důvodu konání kulturní akce živý Betlém, pro
Centrum kultury a vzdělávání Blatná, nám. Míru 212, 388 01 Blatná.
Usnesení č. 378/19
k žádosti o schválení zařazení investičních záměrů do aktualizace Strategického rámce Místního
akčního plánu rozvoje vzdělávání Blatensko II.

RM po projednání
schvaluje
zařazení investičních záměrů do aktualizace Strategického rámce Místního akčního plánu rozvoje
vzdělávání Blatensko II dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 379/19
ke změnám rozpisu rozpočtu na rok 2019.
RM po projednání
schvaluje
změny rozpisu rozpočtu na rok 2019 dle doplněného návrhu.
Usnesení č. 380/19
k předloženému „Platovému zařazení ředitelů škol od 1. 1. 2020“ na základě nařízení vlády č.
300/2019 Sb. ze dne 4. listopadu 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
RM po projednání
bere na vědomí
„Platové zařazení ředitelů škol od 1. 1. 2020“ na základě nařízení vlády č. 300/2019 Sb. ze dne 4.
listopadu 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě.
Usnesení č. 381/19
k předloženým žádostem Centra kultury a vzdělávání Blatná, Mateřské školy Blatná, Šilhova,
Mateřské školy Blatná, Vrchlického, Základní školy J. A. Komenského Blatná a Základní školy T.
G. Masaryka Blatná o převody mezi položkami v rámci rozpočtu v r. 2019.
RM po projednání
a) schvaluje
žádost Centra kultury a vzdělávání Blatná o převod mezi položkami v rámci rozpočtu v r. 2019;
b) schvaluje
žádost Mateřské školy Blatná, Šilhova o převod mezi položkami v rámci rozpočtu v r. 2019;
c) schvaluje
žádost Mateřské školy Blatná, Vrchlického o převod mezi položkami v rámci rozpočtu v r. 2019;
d) schvaluje
žádost Základní školy J. A. Komenského Blatná o převod mezi položkami v rámci rozpočtu v r.
2019;
e) schvaluje
žádost Základní školy T.. G. Masaryka Blatná o převod mezi položkami v rámci rozpočtu v r. 2019.
Usnesení č. 382/19
k rozpočtu a střednědobému výhledu rozpočtu zřízených příspěvkových organizací města Blatná.
RM po projednání
a) schvaluje
1) rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022 příspěvkové organizace Centrum
kultury a vzdělávání Blatná dle předloženého návrhu;
2) rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022 příspěvkové organizace Domov
pro seniory dle předloženého návrhu;
3) rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022 příspěvkové organizace
Mateřská škola Blatná, Šilhova dle předloženého návrhu;
4) rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022 příspěvkové organizace
Mateřská škola Blatná, Vrchlického dle předloženého návrhu;
5) rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022 příspěvkové organizace
Základní škola J. A. Komenského Blatná dle předloženého návrhu;
6) rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022 příspěvkové organizace
Základní škola T. G. Masaryka Blatná dle předloženého návrhu;
b) ruší

dnem schválení střednědobých výhledů rozpočtu 2021-2022 platnost stávajících střednědobých
výhledů rozpočtů 2020-2021.
Usnesení č. 383/19
k žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení změny v Organizačním řádu.
RM po projednání
schvaluje
změnu v Organizačním řádu DS od 01.01.2020 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 384/19
k žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení přijetí darů.
RM po projednání
schvaluje
přijetí darů dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 385/19
k návrhu na přidělení bytů IV. kategorie na adrese Purkyňova 226, Blatná.
RM po projednání
schvaluje
a) přidělení bytu č. 1, IV. kategorie, na adrese Purkyňova 226, Blatná, Ing. J. Č., na dobu 6 měsíců,
a to od 01.01.2020 do 30.06.2020;
b) přidělení bytu č. 2, IV. kategorie, na adrese Purkyňova 226, Blatná, panu F. B., na dobu 6
měsíců, a to od 01.01.2020 do 30.06.2020;
c) přidělení bytu č. 5, IV. kategorie, na adrese Purkyňova 226, Blatná, panu K. D., na dobu 12
měsíců, a to od 01.01.2020 do 31.12.2020;
d) přidělení bytu č. 6, IV. kategorie, na adrese Purkyňova 226, Blatná, paní P. M., na dobu 3 a půl
měsíce, od 15.12.2019 do 31.03.2020.
Usnesení č. 386/19
k návrhu na přidělení bytu zvláštního určení č. 108, v DPS Blatná, Tyršova 436.
RM po projednání
schvaluje
přidělení bytu č. 108 v DPS Blatná, Tyršova 436, paní H. P., a to od 1.1.2020.
Usnesení č. 387/19
k Seznamu zájemců o přidělení bytu zvláštního určení (DPS Blatná).
RM po projednání
schvaluje
Seznam zájemců o přidělení bytu zvláštního určení (DPS Blatná) k 01.01.2020 dle předloženého
návrhu.
Usnesení č. 388/19
k přidělení bytu v majetku města.
RM po projednání
souhlasí
s přidělením bytu č. 4, o velikosti 2+1 Na Bílé husi 1017 paní J. S., trvale bytem K Jatkám čp. 1260,
388 01 Blatná.
Usnesení č. 389/19
k oznámení o přechodu nájmu.
RM po projednání
bere na vědomí
smlouvu o převodu práv a povinností ze smlouvy o budoucí smlouvě kupní u bytu č. 1 o velikosti
1KK, K Jatkám 1261 Blatná, z paní E. P. na pana Mgr. D. H.

Usnesení č. 390/19
k odsouhlasení uchazečů v seznamu žádostí o přidělení bytu.
RM po projednání
souhlasí
se seznamem žádostí o přidělení bytu v majetku města Blatná dle bodového hodnocení
k 01.01.2020.
Usnesení č. 391/19
k vydání Nařízení města Blatná č. 3/2019, kterým se mění a doplňuje Nařízení města Blatná
č. 1/2019, kterým se vydává tržní řád.
RM po projednání
vydává
Nařízení města Blatná č. 3/2019, kterým se mění a doplňuje Nařízení města Blatná č. 1/2019,
kterým se vydává tržní řád.
Usnesení č. 392/19
k návrhu Směrnice č. 4/2019.
RM po projednání
schvaluje
Směrnici č. 4/2019 - Sazebník úhrad za poskytování informací s účinností od 01.01.2020.
Usnesení č. 393/19
ke změně členů v Komisi prevence kriminality s účinností od 1. 1. 2020.
RM po projednání
a) odvolává
člena Komise prevence kriminality pana Petra Vaňka;
b) jmenuje
členem Komise prevence kriminality paní Kateřinu Peškovou.

