Usnesení
ze 7. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 20. února 2019
Usnesení č. 48/19
ke změně přílohy č. 1 ke smlouvě o dalším podnájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 12. 10.
2017.
RM po projednání
schvaluje
změnu přílohy č. 1 ke smlouvě o dalším podnájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 12. 10.
2017 uzavřené mezi obchodní společností H.-G. CZ, s.r.o., IČO 26023300, se sídlem Na Příkopech
320, 388 01 Blatná, zastoupení jednatelkou paní J. G. a městem Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 49/19
k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Blatná – Topičská, stav. úpravy sítě NN“.
RM po projednání
a) schvaluje
zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – kabel VN a telekomunikační síť,
kabel NN, kabelový pilíř NN, uzemnění; na částech pozemků p.č. 493/24, p.č. 1988/1, p.č. 1988/2,
p.č. 1988/13, p.č. 1988/14 a p.č. 1988/12 v katastrálním území a obci Blatná, podle geometrického
plánu č. 2883-202/2018, 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-014330052971/001 mezi městem Blatná a
společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 50/19
k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Prodl. STL plyn, 1 STL příp., Blatná č.p.
747“.
RM po projednání
a) schvaluje
zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – STL plynovodu a přípojky, na
částech pozemků p.č. 1944/1 a p.č. 1944/5 v katastrálním území a obci Blatná podle geometrického
plánu č. 2866-170180/2018, 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-014330050689/001 mezi městem Blatná a
společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 51/19
k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – „SO 451 – úpravy na kabelech
CETIN“.
RM po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v souvislosti s výstavbou I/20 OK Blatná
v rámci „SO 451 – úpravy na kabelech CETIN“ v částech pozemků města p.č. 229/5, p.č. 238/2, p.č.
1939/6, p.č. 1939/11, p.č. 1950/2 a p.č. 2416 v k.ú. a obci Blatná mezi společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, městem Blatná a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
IČO 65993390 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 52/19
k uzavření smlouvy o spolupráci v rámci stavby I/20 OK Blatná (ŘSD).
RM po projednání
a) ruší

usnesení RM č. 244/18 dne 15. 8. 2018 a č. 1/19 dne 9. 1. 2019;
b) souhlasí
s návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky „I/20 OK Blatná“ dle předloženého návrhu;
c) schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci a koordinaci za účelem realizace veřejně prospěšné stavby „I/20 OK
Blatná“ mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČO 65993390 a městem Blatná v souvislosti se
stavbou I/20 OK Blatná dle předloženého návrhu;
d) souhlasí
s uzavírkou komunikací a navrženými objízdnými trasami při výstavbě „I/20 OK Blatná“ dle
předloženého návrhu.
Usnesení č. 53/19
k uzavření smlouvy o výpůjčce plynárenského zařízení.
RM po projednání
a) schvaluje
výpůjčku plynárenského zařízení „Prodloužení plynovodu D 63, ul. V Jezárkách, k.ú. Blatná“ dle
předloženého návrhu;
b) souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce plynárenského zařízení „Prodloužení plynovodu D 63, ul.
V Jezárkách, k.ú. Blatná“ dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 54/19
k žádosti o schválení dodavatele vodohospodářského materiálu a smlouvy.
RM po projednání
a) schvaluje
dodavatele vodohospodářského materiálu na stavbu kanalizačních řadů kanalizace dešťové a
splaškové v lokalitě ul. Na Růžových plantážích, Blatná firmu Jaroslav Hlaváč, Budovatelská 292,
387 43 Bělčice dle předloženého návrhu;
b) souhlasí
s uzavřením smlouvy o dodávce materiálu mezi městem Blatná a firmou Jaroslav Hlaváč,
Budovatelská 292, 387 43 Bělčice dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 55/19
k žádosti o souhlas s uzavřením SOD.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením SOD na akci Oprava trhlin tryskovou metodou JetPatcher a modifikovanou asfaltovou
zálivkou za horka mezi městem Blatná a firmou Znakon a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice dle
předloženého návrhu.
Usnesení č. 56/19
k žádosti o souhlas s uzavřením SOD.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením SOD na akci Oprava komunikací teplou obalovanou směsí mezi městem Blatná a
firmou Znakon a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 57/19
k žádosti o schválení TDI, KOO BOZP - Skládka Blatná - Hněvkov - 4. etapa.
RM po projednání
a) schvaluje
za technický dozor investora akce Skládka Blatná - Hněvkov - 4. etapa firmu Ing. Robert Flandera,
nábř. Dukelské 446, 388 01 Blatná, dle předloženého návrhu;
b) schvaluje
příkazní smlouvu na poskytnutí služeb technického dozoru investora mezi městem Blatná a firmou
Ing. Robert Flandera, nábř. Dukelské 446, 388 01 Blatná, dle předloženého návrhu;
c) schvaluje

na výkon koordinátora BOZP akce Skládka Blatná - Hněvkov - 4. etapa firmu Martin Burian, tř.
T.G. Masaryka 293, 388 01 Blatná, dle předloženého návrhu;
d) schvaluje
smlouvu o dílo – Výkon činnosti koordinátora BOZP mezi městem Blatná a firmou Martin Burian,
tř. T.G. Masaryka 293, 388 01 Blatná, dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 58/19
k žádosti o souhlas s podáním žádosti na zpracování strategického dokumentu smart city Blatná.
RM po projednání
souhlasí
s podáním žádosti do dotačního programu Jihočeského kraje Podpora chytrých měst a obcí na
zpracování strategického dokumentu smart city Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 59/19
k žádosti o umístění kliprámů.
RM po projednání
nesouhlasí
s umístěním kliprámů o velikosti A3 v bytových domech v majetku města Blatná dle předloženého
návrhu.
Usnesení č. 60/19
k žádosti o vstup do pozemků.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemků p.č. 2179/6 a p.č. 2179/7, k.ú. Blatná pro paní E. W., Na hutích 665/8, 160
00 Praha 6, za účelem uložení inženýrských sítí - vodovodní přípojky;
b) souhlasí
s uložením inženýrských sítí – vodovodní přípojky do pozemků p.č. 2179/6 a p.č. 2179/7, k.ú. Blatná
pro paní E. W., Na hutích 665/8, 160 00 Praha 6;
c) souhlasí
s napojením na veřejný vodovod pro paní E. W., Na hutích 665/8, 160 00 Praha 6;
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. 61/19
k žádosti o vstup do pozemků.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemků p.č. 2066/7 a p.č. 2226/2, k.ú. Blatná pro vlastníky pozemku p.č. 1273/5 k.ú.
Blatná, za účelem připojení inženýrských sítí – vodovodu a kanalizace;
b) souhlasí
s uložením inženýrských sítí – vodovodu a kanalizace do pozemků p.č. 2066/7 a p.č. 2226/2, k.ú.
Blatná pro vlastníky pozemku p.č. 1273/5 k.ú. Blatná;
c) souhlasí
s napojením na veřejný vodovod pro vlastníky pozemku p.č. 1273/5 k.ú. Blatná;
d) souhlasí
s napojením a vypouštěním odpadních vod do kanalizace pro vlastníky pozemku p.č. 1273/5 k.ú.
Blatná;
e) 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. 62/19

k žádosti o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou komunikace.
RM po projednání
a) souhlasí
se zvláštním užíváním a částečnou uzavírkou místní komunikace, ul. Fügnerova v Blatné, v místě
železničního mostu, v termínu 25.03. – 22.06.2019, za podmínky písemného předání dotčeného
úseku pozemní komunikace, z důvodu opravy železničního mostu, pro společnost MOSTYsan s.r.o.,
Jaroslava Seiferta 2179/9, 434 01 Most;
b) souhlasí
s úplnou uzavírkou místní komunikace ul. Fügnerova v místě železničního mostu, při demontáži a
osazení mostních konstrukcí, a s navrženou objízdnou trasou, v termínech 13.-14.04. a 25.26.05.2019.
Usnesení č. 63/19
k předložené žádosti Domova pro seniory Blatná o dřívější poskytnutí zbývajícího příspěvku na
provoz.
RM po projednání
schvaluje
dřívější poskytnutí příspěvku na provoz Domovu pro seniory Blatná ze schváleného rozpočtu města
na rok 2019.
Usnesení č. 64/19
k nabídce majetku Domova pro seniory Blatná.
RM po projednání
nepřijímá
nabízený majetek a schvaluje jeho vyřazení z evidence majetku.
Usnesení č. 65/19
k použití znaku města Blatná pro firmu Kanzelsberger, a.s.
RM po projednání
souhlasí
s použitím znaku města Blatná v publikaci s pracovním názvem „Literární toulky“ pro firmu
Kanzelsberger, a.s., Kodaňská 46, 101 00 Praha 10.
Usnesení č. 66/19
k přidělení bytu v majetku města.
RM po projednání
souhlasí
s přidělením bytu do nájmu v obecním zájmu panu M. N., zaměstnanci Policie České republiky
služebna Blatná, bytem Záboří 84, 387 34 Záboří.
Usnesení č. 67/19
k dočasnému snížení nájmu o 50 %.
RM po projednání
souhlasí
s dočasným snížením nájmu o 50 % v nájemním bytě pí P. Z., bytem Zahradnická 407, Blatná.

