Usnesení
z 6. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 6. února 2019
Usnesení č. 38/19
k žádosti o vstup do pozemků.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemků p.č. 2066/7 a p.č. 1264/44, k.ú. Blatná pro pana V. Š., Řečická 779, 388 01
Blatná, za účelem uložení inženýrských sítí - vodovodní přípojky;
b) souhlasí
s uložením inženýrských sítí – vodovodní přípojky do pozemků p.č. 2066/7 a p.č. 1264/44, k.ú.
Blatná pro pana V. Š., Řečická 779, 388 01 Blatná;
c) souhlasí
s napojením na veřejný vodovod pro pana V. Š., Řečická 779, 388 01 Blatná;
d) souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zajištění záručních podmínek na opravu komunikace – chodníku;
e) 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
d) tohoto usnesení a písemného předání dotčeného úseku pozemní komunikace.
Usnesení č. 39/19
k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Rek.NTL na STL Blatná, Malý vrch“.
RM po projednání
a) schvaluje
zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy –plynovodu a přípojek v částech
pozemků p.č. 836/75, p.č. 850/24, p.č. 852/1, a p.č. 855/13v katastrálním území a obci Blatná podle
geometrického plánu č. 2885-170179/2019 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-014330053034/001 mezi městem Blatná a
společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 40/19
k pořízení LHP Blatná na období 2020 – 2029.
RM po projednání
a) schvaluje
uzavření smlouvy na zhotovení lesního hospodářského plánu (LHP) a lesnických map na období
2020 – 2029 s platností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2029 mezi městem Blatná a společností Lesprojekt
Stará Boleslav, s.r.o. IČO 25065602, Šarochova 1328, 250 02 Stará Boleslav za cenu ve výši 420,Kč/ha dle předloženého návrhu;
b) zmocňuje
společnost Lesprojekt Stará Boleslav, s.r.o. IČO 25065602, Šarochova 1328, 250 02 Stará Boleslav
k úkonům, které souvisejí se zhotovením a schválením lesního hospodářského plánu (LHP)
v souladu s platnými právními předpisy dle předloženého návrhu;
c) pověřuje
odbor majetku, investic a rozvoje ke koordinaci činností souvisejících s pořízením LHP na období
2020 až 2029.
Usnesení č. 41/19
ke kácení dřevin na pozemku města Blatná v k.ú. Blatenka.
RM po projednání
souhlasí
s kácením celkem 5 ks dřevin (dle přílohy v k. ú. Blatenka, obec Blatná na pozemku města Blatná).

Usnesení č. 42/19
ke změně rozpisu rozpočtu na rok 2019.
RM po projednání
schvaluje
změny rozpisu rozpočtu na rok 2019 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 43/19
k předložené žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení rozpočtové změny a oznámení
o čerpání fondu investic.
RM po projednání
a) schvaluje
žádost Domova pro seniory Blatná o převod mezi položkami v rámci rozpočtu roku 2018;
b) bere na vědomí
použití finančních prostředků fondu investic.
Usnesení č. 44/19
k žádosti o schválení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ORP Blatná na rok 2019.
RM po projednání
schvaluje
Akční plán rozvoje sociální služeb ORP Blatná na rok 2019 v předloženém znění.
Usnesení č. 45/19
k Výroční zprávě města Blatná dle zák. č. 106/1999 Sb. za rok 2018.
RM po projednání
bere na vědomí
Výroční zprávu města Blatná o své činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2018 dle zák.
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. 46/19
k projednání žádosti paní Z. H.
RM po projednání
neschvaluje
dále jednat ve věci výpůjčky movitých věcí ze sbírek spravovaných CKVB.
Usnesení č. 47/19
k žádosti o uzavření dodatku č. 2 k pojistné smlouvě.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 1200141448 mezi Městem Blatná a společností
Pojišťovna VZP, a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 dle předloženého návrhu.

